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 ب سم هللا الرحمن الرحي م 
امحلد هلل رب العاملني ، وبه ونس تعني ، عىل أ مور ادلنيا 

وادلين ، والصالة والسالم عىل أ رشف املرسلني ، س يدان محمد 

حسان اإىل يوم ادلين  وعىل أ هل وحصبه أ مجعني ، وعىل من تبعهم بإ

. أ مابعد : فهذا نزر يسري من ترمجة احلبيب العالمة العارف بهلل 

 حسني بن عبدالرمحن العطاس : : جعفر بن محمد بن عيل بن 

 ه . 1142ودل ريض هللا عنه ببدل حريضه س نة  

تلقاء عن علامء أ جالء يف مقدمهتم احلبيب عيل بن حسن 

العطاس صاحب املشهد واذلي يعترب ش يخه وأ خذ عن غريه 

كثريين مهنم الس يد حسن بن عبد القادر البار ، والش يخ محمد بن 

ايسني بقيس حبلبون بدوعن وغريمه كثريين ، كام أ خذ عنه 

بن أ محد بن كثريين مهنم ابنه محمد بن جعفر والش يخ عبدهللا 

فارس بقيس حبلبون وغريمه ، واكن رمحه هللا يتنقل يف القرى 

 واملدن لدلعوة اإىل هللا . 

أ خذ الطريق ولبس وتلقن وصاحف وتأ دب وترىب وخترج  

وتسكل وهتذب عن ش يخه الإمام احلبيب عيل بن حسن بن 

عبدهللا بن حسني بن معر العطاس ، فأ حسن تربيته وتأ ديبه 

ه ، واجمتع بلس يد العارف بهلل جعفر بن أ محد بن وحتليته وهتذيب

زين احلبيش بعد استئذان ش يخه عيل املذكور يف الإجامتع به ، 
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وطلب الإلباس وتلقني اذلكر واملصاحفة ، فاجمتع به وأ لبسه اخلرقة 

ولقنه اذلكر ، وأ جازه يف لك مايصح هل وجيوز هل ومنه ؛ يف عمل 

قريه نظوم ، فريويه عنه ويومعلوم ، منطوق ومفهوم ومنثور وم 

جازة عامة .   طالبيه ، اإ

تفقه بش يخه احلبيب عيل بن حسن العطاس وبعمه  

 احلبيب أ محد بن عيل العطاس . 

احلقائق ومزيان العلوم  اكن ريض هللا عنه ترجامن 

والطرائق ، ومركز التجليات والرقائق ، وأ س تاذ لك عارف وذائق 

 عيل بن حسن العطاس اس تحقاقا من ش يخه احلبيب ب، وامللق

جبعفر الصادق ، ولش يخه معه أ ايم هتذيبه مالحظات ودقائق ؛ 

: أ ن هللا أ كرم احلبيب جعفر املذكور بذلاكء الفطري ورسعة مهنا 

لقاء احلبيب  اذلاكرة ، فاكن أ ول من جييب يف حاةل ادلرس حال اإ

ول سائل عند عيل ال س ئةل عىل مريدية ، كام أ نه يكون أ  

متشاهبات املسائل ، فاكن ش يخه احلبيب عيل حيمل يف حمفظة 

كتبه جحرة صغرية كبيضة امحلامة لرتويض احلبيب جعفر املذكور ، 

ذا جلس احلبيب عيل لدلرس أ لقى تكل احلجرة اإىل احلبيب  فاإ

جعفر فياخذها احلبيب جعفر وجيعلها يف فيه لمتنعه من الالكم ، 

ذا أ راده احلبيب ع يل يقرأ  أ ويتلكم  اس تعادها منه ، فقيل فاإ
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للحبيب عيل يف ذكل فقال : اإين أ خاف عليه من بعض الناس كام 

 أ ين أ خاف عليه من حدة الفهم مع فوحان دم الش باب . 

وقد أ حسن احلبيب عيل تأ ديب احلبيب جعفر املذكور  

وتربيته وأ حبه وقدمه عىل أ قرانه ؛ حىت أ نه زوجه ببنته الرشيفة 

سلمى ، وبذكل حتقق للحبيب جعفر الإنتساب اإىل  العفيفة

احلبيب عيل من اجلهات الثالث : ادلينية والطينية والزوجية ، 

ليه من  فصار احلبيب جعفر املثل ال عىل ل هل زمانه ، واملشار اإ

بني معارصيه وأ قرانه ، حىت أ مجعوا عىل صالحه وعلو شانه . فقد 

أ ل عطاس ببدل حريضة  جرت يف بعض ال ايم مذاكرة بني احلبايب

يف عامرة اليوم الثاين من عيدي الفطر والإحضى بيشء من أ عامل 

الرب ، واتفق رأ هيم عىل أ ن جيمتعوا عىل قراءة قصة املودل النبوي يف 

بيت أ حدمه فارشأ بت أ عناق القوم اإىل ذكل ، فقال بعض عقالهئم  

 نويكون يف بيت أ صلحنا ، فقالوا بصوت واحد : يف بيت جعفر ب

 .  مس متر اإىل الآن محمد ، فاكن ال مر كذكل وليزال 

وقد أ سسوا قراءة مودل رشف ال انم بطوهل بكرة اليوم  

الثاين من لك عيد ، وقسموا فصوهل عىل داير أ ل عطاس لك دار 

آءته أ عرفهم  أ ن أ ولد احلبيب عيل حىت لها فصل معروف يتوىل قرأ

صل يأ تون بن حسن صاحب املشهد وش يخ احلبيب جعفر هلم ف

لقراءته من املشهد مع بعد املسافة ، والغالب أ ن اذلي يأ يت مهنم 
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حلضور هذا املودل هو منصب املشهد بنفسه ، كام أ ن أ ولد 

احلبيب عبدهللا بن معر يأ تون ذلكل من حلروم . وأ ما أ هل 

حريضة فقل أ ن يتخلف عنه أ حد من الرجال حىت ال ولد الصغار 

 زينة ، ويزيد عليه بخلشوع والسكينة . ، فيكون هذا أ ش به بيوم ال

وملا اكن تأ سيسه عىل نيات صاحلة من صاحلي ال مة  

جعلوا يتحرون الالكم بعده يف اإصالحات البدل وشأ ن احلرث ويمت 

هللا ذكل عىل أ حسن مايرام ، وتطورات الزمان مل يعدلوا عن 

 ة . قراءة رشف ال انم بغريه ومل حيذفوا شيئا من القصة حال القراء

) مسعت س يدي احلبيب أ محد بن حسن العطاس يقول :  

قرأ ان مرة مودل ادليبع والالكم للحبيب عيل بن حسني العطاس ( 

آخر حياة احلبيب طالب بن عبدهللا بن طالب بن  واكن ذكل يف أ

ذ ذاك يف  حسني وخرجنا من دار احلبيب جعفر لعيادته وهو اإ

مرض موته ، فقال لنا : أ نمك أ رسعمت عىل قراءة املودل وخرجمت قبل 

ونه غري ل؟ فقلنا هل نعم ! قرأ ان مودل ادليبع اليوم ، فتالوقت املعتاد 

كررها مرتني اكملعاتب لنا ، مث قال : لو مل  وقال : ادليبع  ادليبع !!!

يكن يف رشف ال انم اإل قوهل يف وصف س يد الوجود صىل هللا 

عليه وأ هل سمل : جتمع احلسن فيه واحده ، مث قال س يدي احلبيب 

أ محد : من ذكل اليوم مل نغري شيئا مما رتبه السلف . قلت : بل 

بيب أ محد بن حسن املذكور قراءة مودل ادليبع يف زاد س يدان احل 
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اليوم الثالث مبسجد جده ال كرب حمسن بن احلسني عىل النظام 

 السابق . 

وأ ما املاكن اذلي يقرأ  فيه رشف ال انم فيعرف بفاضةل ،  

أ ي غرفة احلبيب جعفر ويه اليت اكن يلقي دروسه فهيا عىل 

 طالب العمل . 

ليت انعقد علهيا الإجامع أ ن ومن كرامات احلبيب جعفر ا 

الفاضةل املذكورة لترد داخال من اذلين يأ تون لسامع قصة املودل 

يف ذكل الوقت ، كام أ هنا لتس توقف قامئا عىل قدميه بل لك من 

نهتاء ، وهذه الكرامة لها حظها ال وفر يف  دخلها جلس حىت الإ

رين اإىل ذكل اليوم من مشاغبة أ نظار العقالء ومنازعة أ فاكر املفك

عىل  ل هنا قد بنيت بعدها يف حريضة غرفا كثرية كبرية، الآن 

ذا اح  تيج لها لتسع سوى مقدار مزيانيهتا الطراز احلديث ولكهنا اإ

غرفا ، فس بحان من مل يزل يكرم أ ولياءه بباهر الآايت ، كام اكن 

كرامات  يؤيد أ نبياءه برصحي املعجزات . ومك للحبيب جعفر من

، وماكتبات شائقة تنئب عن بع هل يف العلوم  ائقةخارقة وأ شعار ر 

ا مسع شيئا ذفائقة . واكن احلبيب أ بوبكر بن عبد هللا العطاس اإ 

نه غزايل الشعراء .   من قصائد احلبيب جعفر املذكور يقول : اإ

بنه احلبيب عيل  يراد ماكتبة واحدة مهنا لإ ولتقترص عىل اإ

رت عادة احلبيب املذكور بن جعفر أ رسلها اإىل المين املميون ل هنا ج
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يف تربية أ ولده أ نه أ ول يثقفهم بلعلوم واملعارف ، مث يزودمه 

رسار واللطائف ، وبعد ذكل لكه يرسلهم اإىل احلرمني الرشيفني بل  

متام اخلامس من أ راكن الإسالم وزايرة س يد الوجود عليه الصالة  لإ

مث  والسالم ، وأ خذ الس ند عن جريان تكل املشاعر العظام ،

يعرجون عىل المين لإكتساب العلوم والعرفان ، وهناك يلمتسون 

نفس الرمحن كام يف احلديث املصان ، فصاروا لكهم لوادلمه 

: محمد وعيل عبد هللا وحسني ، كام أ هنم ولسلفهم قرة عني 

 أ صبحوا لكهم قادة ، ومثال للعمل واحلمل والعبادة : 
 مثل النجوم اليت يرسي هبا الساري   من تلق مهنم تقل لقيت س يدمه

ولكهم أ شقاء وأ خهتم فاطمة أ يضا ووادلهتم الرشيفة العفيفة 

العابدة املنيفة سلمى بنت احلبيب الإمام عيل بن حسن العطاس 

 صاحب املشهد ومؤلف القرطاس . 

وهذا نص املاكتبة املذكورة وعنوان مالهؤلء السادة من 

 عىل بصرية منرية يف املعىن السرية وادلعوة ، والسري اإىل هللا

 والصورة : 

هدي اإىل  بسم هللا الرمحن الرحمي ، ومن يعتصم بهلل فقد

رصاط مس تقمي ، امحلد هلل الفتاح العلمي ، الوهاب الكرمي ، اذلي 

رشاده من أ حبه واصطفاه من عباده ، وصىل هللا  خص بتوفيقه واإ

رمحة للعاملني وسمل يف لك وقت وحني ، عىل س يدان محمد املبعوث 
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، وعىل أ هل الطيبني الطاهرين ، وحصبه املهتدين ، واتبعهيم 

حسان اإىل يوم ادلين : من أ قل العباد وأ فقرمه اإىل رب الناس ،  بإ

جعفر بن محمد العطاس ، اإىل الودل الواد قرة العني والفؤاد ، ال بر 

ال نور عيل بن جعفر بن الوادل محمد بن عيل بن حسني بن معر بن 

الرمحن العطاس ، حفظه هللا من لك بؤس وبس ، وأ عاذه عبد

 من رش اجلنة والناس ، وقذف يف قلبه نور املعرفة واليقني ،

ايان  آمني . السالم عليمك ورمحة هللا وأ يده بلمتكني املكني ،واإ أ

 وبراكته : 
 ن مودته بدــــملن مل يكن يل ع   سالم بعثه الشوق والود واحلب
 دوـــــكذاك خياهل حني أ ذكره يب  ومن يف سويدا القلب مازال دامئا 

 دــــــــهل رمحة ماقط حيرصها ع  وقد جعل هللا الكرمي بفضهل

 وبهلل لقبل سواه ولبعــــــــد  ةــــفكن ايبين هلل يف لك حال

 هنىى عنه فافهم حيث أ نت هل عبد  فلل مر منك الإمتثال وترك ما

هنـــــاحتقق بأ وص  دليل وصول ليس يعقـــــبه رد   اف العباد فاإ

هذا وحنن ومن دلينا من ال صناء وال هل وال بناء بأ مت 

الصحة اجلسمية والعافية احلس ية ، ونسأ ل هللا كامل العافية 

، وأ ن يكون  الظاهرة واخلافية ودواهما ، بلطفه اخلفي وجوده الويف

  لنا وليا وبنا حفيا .
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ولطف هللا حاصل ؛ واجلهة عندان ساكنة ، والناس خبري 

ونعمه الظاهرة والباطنة عىل ادلوام متاكثرة وهلل امحلد عىل ذكل ، 

 وهل الشكر عىل ماهناكل . 

نك وعنا به عرفك هللا بلك خري ودفع ع  واذلي أ عرفك 

ومعارشة أ ويل ال لباب ادلالني عىل  لك بؤس وضري ؛ لزوم ال دب

امر هللا ، واملعاونني عىل طاعة هللا . وأ لق نفسك هللا وعىل أ و 

عند العلامء اكلطفل بني يدي مربيه ، واحذر نفسك والهوى 

ودواعيه ، مفن ليقتدي مبفلح ليفلح ، ومن جيري أ قواهل وأ فعاهل 

منا أ انره  عىل مراد غريه ليتأ ىت منه يشء ، ل ن الكون لكه ظلمة واإ

ل بل نوار ، واجلهل أ شد  ظهور احلق فيه ، ولتشهد ال نوار اإ

ظلمة بل هو معى ومغة ، وقد علمت أ ن فراقك علينا شاق ، 

ل  وقد أ ثر علينا أ مل الفراق ، وملا اكن ذكل رادة هللا مل يلق بنا اإ بإ

ا والتسلمي ، ملا جيري به القضاء ، ورجوان من هللا أ ن جيعل الرض

ليه ، واعامتدك فامي تؤمهل عليه ، فاسأ ل من  هللا صالح توهجك اإ

النية وصفاء الطوية ، وعلو اهلمة ، وافهم قول الشاعر ريض هللا 

 عنه : 
 وسافر ففي ال سفار مخس فوائد  تغرب عن ال وطان يف طلب العال

آداب وحصبة ماجـــــد  تفرج مه واكتســــــاب معيشة  وعمل وأ
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فا هللا هللا يف طلب العمل النافع وهو مايعرفك بهلل 

؛ أ ي املذموم مهنا وهو  طاعته ، ويزهدك يف ادلنيارغبك يف وي

 ماتقع بسببه يف حمظور أ وترك مأ مور : 

ن عرفان ذي اجلالل لعز  وضياء وهبـــــجة ورسور  اإ

 وعلهيم من احملبة نـــــــور  وعىل العارفني أ يضـا هبــــاء

لـــــــهىي  هــو وهللا دهره مرسور  فهنيا ملن عرفك اإ

هللا ظاهرا وبطنا ففهيا عز ادلنيا ونعمي وعليك بتقوى 

الآخرة ، ويه القطب اذلي تدور عليه مجيع املقاصد ادلينية 

اي ان واملنافع ادلنيوية ، وترك التقوى سبب لك بالء ، وفقك هللا واإ

ايك عن  معاصيه ، ونور قلبك بنور الإميان  ملا يرضيه ، وجحبنا واإ

طنك حبق احلقيقة ، ، وزين ظاهرك بتباع الرشيعة ، وحال ب

ايان متابعة س يدان رسول  ومكن لكك بلعروة الوثيقة ، ورزقك واإ

آمني .   هللا محمد بن عبدهللا يف أ قواهل وأ فعاهل وأ عامهل أ

وسمل عىل الودل ال جمد معر بن أ يب بكر بن أ محد ، وهذا 

الكتاب كل وهل واحد ، وهللا هللا يف املعاونة عىل الرب والتقوى 

، ففي احلديث : املؤمن كثري  حبة وتذهب الكربةىت تدوم الص ح

سنشد عضدك  بأ خيه ، وقال أ صدق القائلني يف كتابه املبني )

دلين النصيحة ، ا(  وهللا هللا يف النصح والتنبيه ، فا بأ خيك

ميان املؤمن حىت حيب ل خيه ماحيبه  آة املؤمن ، ليمكل اإ واملؤمن مرأ
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دينمك هللا ، وأ س تودع  لنفسه ، ومن اكن مع هللا اكن هللا معه

آخر دعواان  وأ مانتمك وخوامت أ عاملمك ، ووهجمك للخري أ يامن توهجمت ، وأ

ورمحة هللا وبراكته . عليمك أ ن امحلد هلل رب العاملني ، والسالم 

 انهتىى . 

قوهل : معر بن أ يب بكر بن أ محد يعين بن عيل بن احلسني 

ري أ نه مل يعقب بن معر بن عبد الرمحن العطاس اكن عاملا فاضال غ

. واكنت وفاة احلبيب عيل بن جعفر املذكور ببدل حريضة س نة 

 ه 1248

واكنت وفاة احلبيب جعفر املرتمج هل ليةل السبت يف 

عبان س نة ش منتصف الليل وأ ربعة عرش مضت من شهر 

ه  ببدل صبيخ عىل وزن فرخي مصغرا من دوعن ال يرس ، 1208

ودفن هبا اإىل جنب مسجده ، وبنيت عليه قبة عظمية تتالل  علهيا 

عل أ وليائه عىل أ بواهبا الزوار ، وس بحان من جال نوار ، وتهتافت 

ل هل ال رض اكلنجوم وال مقار ، وهللا خيلق مايشاء وخيتار ، ويف 

خ معر بخمرمه العارف بهلل واملأ ذون هل يف التنويه ذكل يقول الش ي

 بشان أ هل هللا : 

 ل الصفا بلصفا هبــــبا ايهنود الص هب 

 د ماقد تغيبالليهل أ قبل بعــــــــــــشوفه              

ــ جا وقد يل ليايل من مغي   به تقلبــــــــــ
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 وانطوى مثل من هو يف لظى كري يلهب             

 د ماغبــــفاش تفا القلب والقالب روي بع

 واعرتفت انه الليهل عيل أ رشف الــــــــرب            

 يف صبيخ اذلي يف جوها النـــــور ينصب

 فاكتبوا من الكيم ذي يـــــــورخ ويكتب            

 أ كتبوا منه فانه حني حيىك بــــــــــه اجعب

 احملبــــــــــــــني مطلبفيه لهل املعاين و             

 حني يعرض يف اجمللس عىل مسع من حب

 سار فيه الطرب وامىس يغــــــين ويطرب            

 فان فيه الكفاية عند لك أ هــــــل مذهب

 أ هل ذا واهل ذا لكني من مــــــاه يرشب            

 يف حروفه دوى لهل احملبه جمــــــــــرب

 قول واس تغفر هللا ذي يسامح من اذنب            

 اإن يف طي معناه الغريب املغــــــــــــــرب

 يش من ارسار مايروى عىل ابـن املسيب            

 ذي هبا يف اجملامع للجامعات خيـــــــــــطب

***** 

اذلي يف جوها النور ينصب  قلت : قوهل يف صبيخ

شارة واحضة وتنويه  بصيغة املضارع احملمتل للحال والإس تقبال ، اإ
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جيل مبا اكن من أ مر احلبيب جعفر املذكور بتكل البدلة ، ودعوته 

ل هلها اإىل هللا وتذكريمه بأ ايم هللا ، مث وفاته هبا بعد ذكل ، ل ن 

اإىل هللا مثل هذا أ هل البيت مه النور احلقيقي لس امي ادلعاة مهنم 

ماما يف العمل والعمل ، داعيا اإىل هللا بأ قواهل  احلبيب اذلي اكن اإ

اإىل هللا عز وجل ، ويف احلديث الرشيف ) اإن قريشا وأ فعاهل 

آدم بأ لفي عام (  اكنت نورا بني يدي هللا عز وجل قبل أ ن خيلق أ

 فسمل تسمل . 

ىل هنا نكتفي هبذه الرتمجة الوجزية للحبيب جعفر   واإ

ملذكور ، وقد مت نقلها من كتاب اتج ال عراس ملؤلفه احلبيب عيل ا

بن حسني العطاس ، ونسأ ل هللا الكرمي أ ن ينفعنا برسمه ، وميدان 

مبددمه ، ويفيض علينا من فائضات علوهمم ، وأ ن ينضمنا يف 

سببا يف حتصيلها اكن سلكهم ، وأ ن يغفر لنا ولوادلينا ومجيع من 

 ومجليع املسلمني . 

ن الفرا  من نساخهتا صباح امجلعة السادس والعرشين واك 

جهرية عىل صاحهبا أ فضل 1415من شهر ذي احلجة احلرام س نة 

الصالة وأ زىك التحية ، وصىل هللا عىل س يدان محمد وعىل أ هل 

 وحصبه وسمل وامحلد هلل رب العاملني . 

 بقمل العبد الفقري اإىل رب الناس أ محد بن معر بن طالب العطاس 

 ه ادلمام 26/12/1415
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 ب سم هللا الرحمن الرحي م

 } قال رضي اهلل عنه {

 حبيب دوى دايئ وهذا جعيب  ؤاد لقاؤهــــــــأ اتان مبن رس الف
 يح رحيبـ ليصبح به النادي فس   به خصنا ذو الطول فضال ومنة

 د ورقيبــــــــوريب تعاىل شاه  فمك رمت أ ن أ حظى به وبقربه
 وم تغيبــــــبوصل به عين اهلم  أ راه وأ ش تفيعىل احلرص مين أ ن 

 يبــ كذكل وقت احلارضين يط   ويصفو رسوري واذلين يرونه 

 و منيبـــــــــوأ فعاهل واحلال فه  هــــــــــيذكران رب العباد مقال

 ؤاد كئيبــوطول انتظاري والف  فللـه مالقيت من طول بعده

 ل وتعيبــــلبعده انحوجسمي   تاكثرت أ شوايق وقل تصربي

 ؤاد تذيبــــــــــبظلمة هجل للف  بلــ ل ين يف أ رس اذلنوب مك 
بليس يريم سه  أ اكبد نفيس والهوى رش صاحب  ه ويصيبــــمـواإ

هل العاملــــــــــــني مريب   من هللا فانثىناإىل أ ن أ ىت نرص   طريد اإ

 روم نصيبــــــــوليس هل ممن ي  فسحقا هل مازال يسعى بكيده

 علينا سبيل فهو عنـــــــا يغيب  اهلـــــــــل ان عباد هللا حقا مف
ــ بتوحيده واللك م   بفضل الإهل أ بدا الوجود وخصنا  نا جميبـــــــ

 ري جييبـــــملن دعوة العبد الفق  اــبتوفيقه فامحلد والشكر دامئ
ــ ولو أ ن م   وخص بكشف الرضمضطر مثلنا  ومعيبنا اكسد ـــــــ
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 ني نسيبــــــوليس هل يف العامل  وةـــفليس لغري هللا حول وق

 ومامل يشاء مااكن وهو حسيب  هو ال ول الآخر وماشاء اكئن

 وعفو به ظن اللعـــــــني خييب  فرنجوه يشملنا بلطف ورأ فة

 اإىل اإحسانــــــه وجنيب وندعى  وحنظى برضوان الإهل تفــضال

 هل نس بة الإميان فهـــــــو قريب   ولك مـــنوأ ولدان والوادلين 

 } وقال رضي اهلل عنه {

 ذبــــــرسرمت وأ شفيمت فؤادا مع  بمك اي أ هيل اجلود أ هال ومرحبا

 اـوصار ال جاج القرت اخملمتج عذب  ناـ بوصلمك احلايل حال مر وقت 

ــ وأ كس هبا نور جاملمك رح   واتهت بمك خفرا منازل أ نس نا  باـــــــــ

 باــــ ج ـ ونورا أ ضا قد اكن فيمك حم   رسور يعز يف الزمان وجوده

 وقد سهل املوىل برؤايمك الصعبا  سعدان وفزان بلقبول وبلرضا

ــ وشكرا كثريا للمريد ملا ه   دا دامئا متوالياـــــــــــفللـه مح  باــــــ

 تعذر اإحصاها كام جاء يف ال نبا  غـــــعىل نعم ترتى علينا سواب

 زال مقربـــــــــاإىل لك خري لي  داــــفنسأ ل توفيقا من هللا قائ

لهىي اهدان فمين هديت وعافنا  باـ  رزقت من احل وبرك لنا فامي  اإ
 اـوأ جعل لنا مااكن يرضيك مطلب  وجران من العصيان والزيغ والردى

لهىي وقفنا بفتقار وذل  اــــوضعف وجعز وصف عبد مس بب  ةـــــــــاإ

 اــــــمفا ش يئته اكن حصيحا جمرب  ادرــــوأ نت عزيز ذو غناء وق

 اـــــفيا وحي من اكن مريبا مكذب  راـــوما مل تشاه ليكون بال م
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 ذرتنا مااكن عقباه متعباـــــــوح  أ مرت مبا فيه لنا الفوز والنجا
 لإنس وجن بلنصيحة أ عربــــــا  بعثت رسول أ صدق الناس جحة

 هبم صار بنيان الضالل خمربـــــا  وحصب انرصوه وساعدواوأ ل 

لينا عن رجال الهدى نب  الكون أ خربوال تباعهم عن س يد   اــــوجاء اإ

 اــري الكثري حبايبــــخلهللا بجزا   ولشك عندانمسعنا وصدقنا 

 وسهل فضال من دلنه املصاعبا  اـــــهبم فرج هللا الكرمي كروبن
ذا  ن غيبوا عنا فال شك غيب  جاء الرسور بأ رسهوهدوا شاإ  اــــواإ

 اــــوأ جنوا غريقا يف خطاايه مذنب  أ حيباب قليب أ نقذوين وساعدوا

 اـــــويقبل أ ولدا وأ هال وصاحب  بمك أ رجتي أ ن يغفر هللا زليت
 اـيدين بدين هللا من زمن الصب  ومن حبنا يف هللا من لك مؤمن

 اـعدد ما أ بن املاكل الرب كوكب  هـوأ زىك صالة هللا مث سالم

 اــوأ حصابه ماقال مش تاق مرحب  عىل املصطفى زين الوجود وأ هل

 } وقال رضي اهلل عنه {
 ويصفو رسوري من مجيع الكدورة  ويم عند لقيا أ حبيتــــتزول مه

 وسؤيل وبغييتوحيصل مقصودي   قليب وقاليبويراتح بهل الفضل 

ذا مجع الرمحن بي  ييتـ فذكل يف ادلنيا طاليب ومن   ين وبيهنمـــــــاإ
 بةــ كغيث خصيب للبقاع اجلدي   من هللا للورىمه النعمة العظمى 

ــ وفهيم أ طبا للقلوب العل   واكلقوت لل جساد صدقا حمققا  يةلـــــــ

 مةــــــــلكيل أ جن بعد نور بظل  هــــــــفلولمه صار الزمان بأ هل
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هل العامل  مةـــــهبم خصنا فضال فياطم نع  ني مبنهـــــــــــــــولكن اإ

 ةـــــــيدلوهنم حنو الطريق القومي  ةـــــــــــــــوأ هل مهنم للعباد أ مئ

سعاف يراع آف  وا شؤهنم ـــبرفق واإ  ةــــــوحيموهنم من لك ضد وأ
ن خاهلم ذو هجل فقدوا جلهلهم   ريةــــهـ حفاشا والك بل مهوا اكلظ   واإ

 ريةــــفمل ينظروا نورا بعني البص  دىـا عن الهولكامن اجلهال معيـ

 بأ وصاف ساديتل حتفت جاليس   بنيــــ فلو اكن يسعدين لسان م 

 ليتــوذنيب وتقصريي وجعزي وغف  دينــــولكنين معذور هجيل يص

 عىل امر عظمي ايحليف البالدة  رتيـوقال لسان احلال ايغر جت

 ربيتــيقود سواه وهو يف أ رض غ  ينهــ ال معى يدل بع وهل ميكن 

 بيتــ س بق أ ديب ودي وصدق حم   ا ـــــــــفقلت لعمر هللا لكن رمب

ل  يةـ وأ رجو من الرمحن تصحيح ن   هيم وراغب ــــــل ين مش تاق اإ
 يتــــحبيب هلم يف هللا وهو ذريع  وأ قىص مرادي أ ن أ كون سعيفهم 

ل فاإين قارص الب آنف  اع دوهنمــــــواإ  ا يف قصيديتــكام مر وصفي أ

 ادةـهبم ليكون اإلمن اهل السع  رام جليسهمــــــــولكهنم قوم ك

ل أ هنم بع ــ وأ مواهلم ويه أ حب ال ح   وا نفسهمــــوماذاك اإ  بةـــ

يقان اكم ميان واإ  ربيةـــــمفا شهدوا اإل هللا رب ال  لـــــــبتقوى واإ

 ةـعىل هللا بخالص وصدق ومه  لواـــــالاكئنات وأ قبوتركوا مجيع 

ــ وأ بقوا علينا نعم تكل البق   حفيامه الرمحن من قوم قد مضوا  يةـــــ

 ةـــــــعلينا وأ كرمنا هبذي العصاب  هـــــفو هللا لول هللا جاد بفضل
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 ةـــــــمبا اقرتفوه من ذنوب ثقيل  اـل اس تاصل الرمحن منا طوائف

 ةــفال شك اإل عند أ هل اجلهال  قــــــــمعروف دلينا حمقهو كام 

آف  ةــــــــمحى هللا رب العاملني أ مئ  ةــهداة لنا يف ادلين من لك أ

ــ واكن هلم عوان معي   اهل الشقاوةعىل من يعادهيم من   نا وانرصا ـــ

 جنودا يرومون اندراس الطريقة  ليبقوا عىل حفظ العلوم ويقهروا

هل العاملني مضاعفوصىل   عدد لك أ نفاس وملح وحلظـــــة  اـــــاإ

 وسمل ورشف لك حني وساعة   دــعىل خامت الرسل الكرام محم

 } وقال رضي اهلل عنه {
لهىي سأ لتك دف  اء وشدة ــــوعفو ولطف يف رخ  ع لك ملمةـــــــاإ

 ةـــــــــومؤمنة فادفع عللهم وعل  ودفع البال عنا وعن لك مؤمن

له  ــ فقد حل ماحل بنا اياإ  ن والرسيرةـــــــوأ نت علمي بلعل  ناـــــــ

 ص السميةـــــوجعز وتقصري ونق  ةــــــفأ وصافنا فقر وضعف وذل
ــ وتغفر لنا ايرب لك خطي   فاإن ترض عنا منك فضال ومنة  ئةـــــ

ــ فاإان عب   وةـــــــــــعزيز قدير ذوغناء وق  يد وأ نت رب وس يدـــ
 فأ منن بلطف منك يف لك حاةل  لك ماتشاءكل ال مر والترصيف يف 

 الرشيعةطريق  من  عنا به ترىض  اـــــــووفقنا للصاحلات وفعل م

 ةــأ سكل بنا حنو الطريق القوميو   والقصد واهدانمن القول وال فعال 

يقان اكملوأ نعــــــــــ ميان واإ ــ علينا وجنبنا الصفات ادلن   م بإ  يةــــ

لينا ورمح  ةـــــــومغفرة تغىش مجيع اخلليق  ةــــــــبعافية أ حسن اإ
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نعامك مع ال انم مجي  ــ فاإ  مبحض التفضل وهو أ عظم نعمة  عهم ــــــــ

لهىي وعاف  ــ فمتم ومكل اياإ آف  ناــــــــــ  ةـــــــــوسلمنا من لك رض وأ

 م وعرسةــــوسهل وفرج لك ه  اــــوأ رشح بلنور املبني صدورن

 ةــــــــعلمي فأ حتفنا بلطف وحص  اــــفقد مس نا الرض وأ نت حبالن

ــ مفاغريك نرجوه فامي ينوب   ةـــــجللب ودفع واحنطاط ورفع  ناـــــــــ

ن يك غريا فهو عدل وجح  ة ــفهو فضال ومن افاإن يك خري   ةــــواإ

 ةـفاإهالكنا بلعدل يف بعض ساع  ومن ذا يطيق العدل منا ومحهل

ــ حفاشاك هتلكنا بشؤم ذنوب   ةــــوماصار منا من خالل قبيح  ناـــ

جياد خلقن  ةـــــوعاملتنا فضال بلطف ورأ ف  اــــــوأ نت تفضلت بإ

 ةـــــــــوليس لنا فهم ذيك بفطن  اـــــوليس لنا عمل وليس لنا جح

 ة ـــــوأ وعدت عاصيك بنار حجمي  ةــــــأ مرت وأ وعدت املطيع جبن

عان  اــــك مل نعصيك فامي أ مرتنأ طعنا  ةـــــحبسب هدايتك لنا والإ

 دةــوتقصري يف أ مر مفن غري مع  فاإن صار منا الآن ذنب وهفوة

لينا ويسمع لك هجر وخف   يليق بنا عصيان من لك انظر ــ اإ  يةـــ

 ةــــهو املكل الهادي للك فضيل  اـــــهو هللا خالقنا هو هللا ربن
لهىي دعوتك   من الرش وال رشار أ هل الغواية  فاس تجبين وعافيناإ

 ة ــــــوحتفظنا من لك زيغ وبدع  اــــــــعىس تتغشاان بعفو وهتدن

 دواما مدى ال زمان من دون غاية  ده ــــوترىض علينا لك يوم وبع

 بةـ من ال نبياء وال صفياء وال ح   حترشان يف خري جيش ومعرشو 
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 ةــــــــحفيا وأ عطى بلميني جسل  تكون يب ويف يوم عرض للحساب 
 وأ رشب من حوض النيب خري رشبة  وأ ميض عىل منت الرصاط كبارق

 ةـــــوأ نظرك بلعني من غري مري  وأ حظى بقرب منك يف خري مزنل

ل  تقدست عن كيف وأ ين وغاية  ه الربيةــــــــــوحد وحرص اي اإ

 ك ويه أ رس املرسةـــــــــبرؤيت  صتهـ فطوىب ملن أ حببته وخص 

 مةــــــــولك نعمي دون لقياك نق  رةـــــــفلك رسور بعد ذكل غ

ذا قر يف أ عىل مقام ودرج  دـــــــــــوس يدان خري ال انم محم  ةـــــاإ

 ربه نلت لك سعادةـفاإن نلت ق  هـــــــــــــمفن عيل يف مقام بقرب

ــ ورضوانه دأ ب وأ زىك حت   هــــــــعليه صالة هللا مث سالم  يةـــــــ

 وأ تباعهم من غري حرص أ وهناية   ه ــــــــــوأ حصابه الغر الكرام وأ ل

 } وقال رضي اهلل عنه {

 رادــــومولعني بنيل لك م  رمني مبوجب الإسعادــــــايمغ

آن وال ورادــــبتالوة الق  واـأ موا اإىل بب الكرمي وأ لهج  رأ

قبوتوسلوا بلصدق يف   دا خبري زادــوتزودوا قص  المك ــاإ

 الفؤاد الصاديفبذكره يروي   وبذكر من أ وىل امجليل متسكوا

ليه بذكره وبشك  ادـــــوتنهبوا من غفةل الرق  رهـــــــأ جلوا اإ
 حىت تفوزوا بنعمة وسداد  واس تصحبوا صربا مجيال مسددا

ــ فلقد أ مران بلعبادة رب   العباد بلإرشادوانعم عىل   ناــــــــ

 منه ابتداء حرضمه والبادي  الــــومضن بأ رزاق العباد تفض
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لينا جبوده وبفضل  دادــمامل يعد من النعم بع  هــواسدى اإ

م  هــــحنمده نشكره عىل اإحسان  دادــــونواهل املأ مول والإ

 ادــــوهل أ قرت بنعمة الإجي  لك الوجوه ملن براها أ ذعنت

 بعد الندا ايوحي ذي الإحلاد  ىلـــــقالوا ب قال أ لست بربمك

 حسقا ومقت هللا للجحاد  هـــــــــأ يليق بعد قراره حجدان

 وانظر كذكل منهتىى الآماد  أ نظر هديت يف السوابق اترة

 هل خالق غري القدير الهادي  رفـــــــــــــبتفكر وتدبر وتع

ل ال  بغري عامدرفع السام مساك   ذيــأ ومسعدا أ ومشقيا اإ

 الباعث الوارث بغري عناد  راــــالرازق احملي املميت بالم

ليه أ هيل ودي واطلبوا  منه الرضا والعفو والإمداد  أ موا اإ

ــ فلعل يعطينا عطاء طي  بع  باـــــ  ادــوجيريان من نكبة الإ

 حيصل مقصودي بمك ومرادي  بئس البعاد عن املراد فهل ترو

ىل املىنفأ ان اذلي أ رجو وصويل   ورجاء سام حنو جود جواد  اإ

ذا سطا  أ ن يقتيض فعل القبيح ناكد  وأ خاف من عدل القدير اإ

 رمي مصلح الفسادـرب ك  ريهـــــلكن هو هللا اذلي لغ

 وينيلين جدواه يوم معادي  يتــــــأ رجوه يرمحين ويغفر زل

 وجماورا وال هل وال ولد  باــــ وينيل من أ ملته يل صاح 

 قد حل حبه همجيت وفؤاد  يداــ من بني امجليع س  وخيص

 ادـوسام عىل العباد والزه  من زان فعهل يف ال انم كفعهل
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 هو سلويت ومرسيت يف النادي  هو عديت وذريعيت ووس يليت

 ومنارصي وسدادأ وقارصي   هو ساعدي ومساعدي يف زايدي

 رتدادــــومقاهل والسعي وال  هـــــأ س تودع هللا الكرمي فعال

نشادي  اـــــوامحلد هلل الكرمي ختام م  أ لفته ونظمت من اإ

 ادـايمغرمني مبوجب الإسع  واملصطفى صلوا عليه وسلموا

 }  وقال رضي اهلل عنه {
ــ احلارضين هنا من غري م   أ هال وسهال بأ حبايب وأ س يادي  يعادـــ

 اديــــها نــ وبقعة ليس يوجد مثل   يف ساعة صفوها ماشابه كدر
 اديــلس امي الآن فافهم أ هيا الش  فكيف ويه اليت بدلين قد معرت

ذ قد سعدان بأ حبار هجاب  ادــــات زهـمواظبني عىل الطاع  ذةــاإ

خوان صدق لنا   الواهل الصاديترحي جسمي وقليب   يف هللا رؤيهتماإ

 حديث فيه اإرشادي وأ ش تفي من  السادة الفضال ايحبذا حني أ لقا

آم  ينـــــمفيد ليفارقحديث عمل   اديـمنافعه مضن ذكل طول أ

ليمك راحيا غ  فيا أ هيل الوفا حنوا عيل فلن   اديــــــأ برح أ حن اإ

بع  اــــــــــفأ مغروين مبا أ ملته كرم  اديــــــوأ حتفوين بقرب بعد اإ

 اديــــــــــمؤبدا دامئا مادام اإجي  وروحوا همجيت ايساديت أ بدا
ذا حصل يل وصال   من اسعاديأ ملت ماكنت أ رجوه   منمكو نلت مااإ

حي  هــــــوينجيل لك مه كنت أ لف ذا وصلمت ؛ واإ كامديــاإ  ايش واإ

ن انطلق بمكوا أ رسي وق   مفاعليمك أ هيل اجلود من حرج  ياديـ اإ
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 رصت ك ين أ سري بني حسادي  ن املطلوب أ وقفينقيد اذلنوب ع

 حتقيق للرامحني احلرض والبادي  وجبتا ــفأ رمحوين فرمحة ربن
ذا اجمتعت  نرصيت اجناديأ عداء وامتنعت من   من يل وهل يل وأ ىن يل اإ

ل   هاقد علمت بأ ين كنت مغتبطا س ـ مبن حظاين بإ  ناديــــ باس واإ
 اديــــــوعنرصا طيبا وحمتدا ه  أ يب احلسن ذي عال قدرا ومزنةل

 ردادـــــــــيف ت اكثري ونلت خريا   قررت عينا ومازلت به جذل
ــ مجيعهن مع ال س تاذ أ ع   ك ن تكل السويعات اليت عربت  ياديــــ

 ر واناكديــــشوائب من تاكدي  ادلين وانعزلتمت الرسور بنور 
 صارت عيل مهوم أ وهت أ زاندي  لكن مذ غاب عين يف الرثى خشصه

ذا ذكرت ليايل الوصل يف دعة ــ واس تاذان بني طالب وع   اإ  بادــــ
ن درسوا آن اإ  ه وتفسري وأ ورادـــــــوكتب فق  تزهو هبم سور القرأ

 اديــانلوا به العز يف غور واجن  العمل واحلمل والإحسان ش ميهتم
ن لح طيف خيال مهنم سكبت  عىل الناديعيين بدمع وأ شواق   اإ

آه عىل فتية قليب هبم ول ذا ذكرهتموا زاد ت  عــــــأ  هنادي  ـــــــــــــاإ
ذ رحلواوليس يغين عن   وجدي ؛ ولفادين أ يضا تلامدي  ال حباب اإ

ل بأ مثال تكل الق  ولست أ سلوا فؤادا بعد بعدمه  اديــــوم ايحـاإ

ن نط  اديــــك منا الشهد من أ فواههم ب  قوا ــمه اذلين بذكر هللا اإ

 اديــــاحل الهـأ انل فهيا منال الص  ةـأ رجو حبيب هلم يف هللا مزنل

سع  ىل ـوأ سأ ل هللا توفيقا يدل ع صالح واإ  اديـمافيه رشد واإ
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ــ ووادلي أ رمح اللهم ضع   واصلح بفضكل ايمولي أ ولدي  فهامـــ

نشادي  ولك من حبنا يف هللا والقرب  واحلارضين اذلين مسعوا اإ

 نرجو سواه دلفع الظامل العــادي  ال مور فال هللا يف لكوحسبنا 

 ادـعىل امحد وأ هل والصحب ال جم  التسلمي يتبعهاوازىك صالة مع 

 حمب يف هللا صدقا أ وحدى حادي  وماتغىن بذكر الغانـــــيات جش

 } وقال رضي اهلل عنه { 
ذا شئت أ ن تصحب   جفربه يف بعض اخلطوب الشدائد  من الناس صاحبااإ

 دـفاإن اكن يكظم غيظه يف املقاع  هــــظه وقرص يف القيام حبقوع

 نعم املقاعدفصاحب فذاك الصحب   ويفدي بنفسه يف املهامت دونك

ن مل جتده فالزم احلزم ايفىت  وائدــوكن ماساك يف هللا جزل الف  واإ

 ني واش وحاسدــــــبلينا به ماب  فاإين بليت الناس يف وقتنا اذلي 

 م ومقاصدــــمن أ قوال وافعال له  مفا قد رأ يت اإل خالفا ملطليب
 أ ظن هبم وهللا مولي شاهدي  هبم خريا فاكن خالف ماظننت 

 ن يل مساعدـحبايل يف ادلنيا يك  مفن يل بعاقل ذي وداد وعارف

 والظمل حايديعن الإمث والعدوان   عىل طاعة هللا الكرمي مالزما
 ل مزنل صاحيب أ مر وادليوأ نز   سأ وليه أ مري يف ورودي ومصدري

 دــعىل لك مايرضيك شاكر وحام  ارب وفقين مساعد يعينينـفي
 وقائدي دلييل عىل مافيه رشدي  يكون أ نييس يف حضوري وغيبيت

 دــــلإنسان حاوي ماذكرته وزائ  دـــــفاإين مش تاق ومفتاق رائ



 العطاسديوان احلبيب جعفر بن محمد 

 

 26 
 

ــ مرادمه ادلن   هـــــــــل ان بلينا يف زمانه رجال  يا وأ س ىن املقاصدـــ

 دــــمال ليس بساي ومن ل بيده  من يف يده املال س يدايعدون 
ل حيث هجلوا ومادروا  دـــــبأ ن هذه ادلنيا اللعني مصائ  وماذاك اإ

 دـحلرم رشب املاء عىل لك جاح  فلو ساوت ادلنيا جناح بعوضة

آه ل قوام أ طاع  دــــــوغرمه ابليس اللعني املاكي  وا نفوسهمـــــفأ

آه عىل سادات قدما رأ ي  دـوزائ وفوا حبقوق الناس مجعا  هتمـوأ

 دـــــلشان وحمبوب وعاص وعاب  داــــجيودون يف نفع الربية بجل

 ائدــــــــوأ قواهلم منثورها والقص  اــــــفعاهلم هلل يف اجلهر واخلف
 أ باحلسن املشهور ش يخي ووادلي  مكثل رشيف اذلات سلطان أ مران 

ذا ضاق ذرعي يف الرخا   كزني ومعديتأ بو الروح نور ادلين   والشدائداإ

 ديــــحييت حزينا للرزااي ماكي  دمهــــفياليتين مت ومل أ ك بع
 دـولست بذي عمل ولست بعاب  ولست بذي حمل ولست بصابر

 دــــمعينا دليال حنو تكل املشاه  ومل أ جد ومل أ ك من أ هل اليقني

 دــولقط يف ال وطان ايرب ماج  مقيدين ذنيب وجعزي وغفليت

 يشابه نصف الليل معد املساجد  هـــــالكرمي بفعليدل اإىل هللا 

ــ حتاما عن ادلنيا ونزه قل   حنو موله قاصد لعن اللك واقب  بهــــ

لهيم يف الرىب واملعاه  عــــفلول ذنويب والعيوب موان  دـلرست اإ
 دــوأ سكر اإن سكروا ومامث انق  وارشب رشهبمل حظى بقرب القوم 

ن   دــــــــوأ بعد عن يد العدو املعان  نلت قرهبموتصفوا محيا الود اإ
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 وطالب حنو القوم ايش يخ قائد  ريات اإين مشاورــــفيامعر اخل
 د مساعدــــــبن أ محلنا ايإ فأ نت   وأ طلب منك العون يف السري حنومه 
 ـــواردـــوننظرمه بلعني خري امل  عىس ايبن طاهر نبلغ السؤل واملىن 

ذا جيئنا   فمك دون ذاك املورد العذب طارد  قةــــبغري مشونسقى اإ

ــ ولكننا نرجو من هللا رب   دــــــــــيوفقنا واايك توفيق زاه  ناــــ

 دـعىل الشافع املقبول يوم الشدائ  نا لك ساعةــــ رب  وسملوصىل 

 } وقال رضي اهلل عنه {
 ومك دايب وقصديــــــفاإين حن  وينــأ هيل اجلود بهلل ارمح

 حفاشا أ ن يكن بعدي وطردي  يفاــ أ رىج أ ن أ كون لمك سع 

ذا أ اتمه  را بء برديـــــــــــــللق امريد  وهل شأ ن الكرام اإ

 ولكن من قصد يسدا ويندي  ذاـــــلعمر هللا ماقد اكن ه

 ديـطريق احلق هل ايقوم هم  وــوها قد أ ممك من اكن يرج

 الهلكه اإىل مافيه رشديمن   عاـــــيبادرين وينقذين رسي

 ديــكئيب جائر من فعل ي  ري اإينــــأ جيبوين هداة اخل

 ومن معل معلته ليس جيدي  ورجيل واللسان ولك عضو

ذا عاملت م  ردا ويرديــــــقرينا اكد أ ن ي  هنم ـــــوأ قران اإ

 ل وديــك معى فادركوين ايه  ينـــــوظلامت اجلهاةل غادرت
 ديـــــبنفيس قائدا للخري أ ف  املعايل عىس هندى اإىل طرق

ذا شاهدت أ هل العمل ق  ريب ــمهويم تنزتح عين وك  ديـاإ
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ن رأ يت النور عندي  ل ن النور يسكن حيث اكنوا  فبرشاي اإ

 ديـأ غثين عاجال حبلول عق  أ ل ايمن يرى مايف مضريي

فضال ي  ينــــووفقين ملا يرضيك ع  ديــفقد مديت لالإ

 وه يسديــــوماغريك ملا أ رج  يلــــ ايرب مج وظين فيك 

 أ ن أ عود بصدل زنـديحفاشا   ريـجفد وامنن عيل بلك خ

 وضعف مث جعز لجبـــــهدي  وقد وافيت ببك بفتــــقار

 رعاية منك يف قبض ومـدي  وأ سأ ل ايعزيز ذو اقــــتدار

ل منك فالطف  وساحمين ووفقين لـــــرشدي  مفا التوفيق اإ

 ومايوجب هنار البعث كدي  وجنبين من اخلذلن أ يضا

آيسه مين بليس اللعــني أ آيس ته من حصب جدي  واإ  كام أ

 وفضكل فائض قبيل وبعدي  مفا هذا عليك كثري عـــــز
 وترمح من تشا كرما وهتــدي  شئت فضال تنيل الطالبني اإن

خواان وأ هــال  جنـــــــديوأ حصاب هل جريان   فنل جعفر واإ
 حدي وداجل فمك يف جنب حمض  م شانكايجواد وعظـجبودك 

 } وقال رضي اهلل عنه {
هذه ال بيات يريث فهيا ابن معه احلبيب أ ببكر بن أ محد  

آمني :   بن عيل بن حسني العطاس رمحهم هللا امجليع أ
 دـوأ سأ كل التوفيق والعفو يف غ  بمسك ايذا الطول واملن أ بتدي

 ريقي ومقصديـولطفا خفيا يف ط  ..........
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ن كنت بلصرب مسعدي  وصربا مجيال يف النوائب مسعدا  فيابغييت اإ

 عىل لك طا  بمتحاين معتدي  رباـفاإين ضعيف ل أ طيق تص

 ددــــــــويف لك يوم حزهنا يتج  زنلــــل ن احلياة للكدورات م

 ددـــــــيذيب فؤادي محلها وجت  ........

ــ مىض وقته يف عفة وتع   ذيـومهنا فراق الزاهد العابد ال  بدـــــــ
 ردـيف الرب والتقوى ويف اجلود مف  مفردا يف الوقت أ بوبكر خفر ادلين 

 ري توجدـمزااي ليس يف الغ هوفي  ويف صدقه فرد ويف حسن خلقه

ــ رجاء وخوفا ليزال بقل   ريب ومبعدــــوظن مجيل يف ق  بهــــ

ــ لنفس ليزال يلوم وهضم   عدــــعىل لك ماهتواه يف لك مق  هاـ

آه عىل خفر الزمان ون  بدــــ وأ نس ال حبة يف مالء ومع   ورهــــفأ

آه عىل عز اليتمي وكه  دـــــــومن بذلي يف كفه متوج  فهــــــوأ

آه عىل من للسجود عالم ــ بوهجه من ال نوار ع   ةـوأ  بد ممجدــــ
آه عىل من حل   ومن شد به ذي الطول واملن أ عضدي  القلب حبهيف وأ

هل العاملني برمح  دلـــــولزال يف أ عىل اجلنان خم  ةـــــــــــحباه اإ

ــ عىل لك خري لل ح   لقد اكن يف هذا الزمان مساعد  بة مرشدــــ
ذا أ تواوقد اكن مأ وى القاصدين   ري معهدـرأ وا مايقر العني يف خ  اإ

 بدــ وايحزن أ وقات الصفا والتع   ةــــــــفياحزن أ ولد هل وقراب
ذ اكن دامئا  قدــــــــــــيطالع فهين حبسن تف  وايحزن كتب القوم اإ

 دــــــــــمن العلامء العاملني وأ زي  واــــويعمل أ عامل اذلين تقدم
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 ني واش وحاسدـــــخفران به ماب  هداـ ومك ليةل قد بت فهيا مس 

 ن س يدـفطوىب هل من س يد واب  راــبال موسدان به بني ال انم 

 دلــــــصبورا شكورا بمجلال مق  رشيف عفيف يف رخاء وشدة

 ور ومنجدـــومن حهل يف لك غ  به اكن يفخر يف الزمان ماكنه
ذا اكن صدره  دـوبه يفتخر يف قطران لك مسج  ويزهو به النادي اإ

 ها اكن مرشدـــــ رشائع اإسالم ب   قد قىضعليه سالم هللا اإن اكن 
 دلــــــــــوليس مبا فهت به اكملق  وقد اكن من أ هل اليقني بال خفا

 عليك غيايث وانتقاذي من الردي  هــــــفياذا اجلالل وامجلال حبق

 دــــــوأ سكل بنا رشع النيب محم  ومن فعل أ مر يسخط هللا فعهل

 مقصدوماسار مش تاق اإىل حنو   عليه صالة هللا ماهبت الصبا

 } وقال رضي اهلل عنه {
 وارـــــوتالل ت بوصولمك ال ن  ؤاد وزالت ال كدارــأ نس الف

 الن والإرسارــــوصفا هل الإع  واراتح روح املس هتام بقربمك

ــ أ نوارمك ايفت   وتداعت ال فراح ملا أ ن رأ ى  ية أ خيارــــــــــــــ

 اديت زوارــــــــــأ وجيئمتوه س  راــــطوىب ملن واىف حاممك زائ

آمك حاصــبمك املراد مل  ارــــــــــوكذا ملن كنمت هل نظ  لــــن رءأ

 رتيه عارـــــــــمن أ جلمك مايع  هـمن بع همجته وفارق ربع

ل يكون راحبا يف ب  ــ اإ  ارـــــــبل يكفه بني ال انم خف  يعهــــــ

ذا أ اتمك  تكونوا ساديتماذا عليمك أ ن   ارــــــــج للمس تجري اإ
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 درارـــــــعبدا لبعده دمعه م  أ نمت أ هيل اجلود جودوا وارمحوا

ل اضطربتما أ ن بيل بلبني   ارــوتأ ججت يف اجلوف منه ن  اإ

 فضال وكونوا للضعيف أ نصار  أ حنوا عىل العبد الفقري وأ عطفوا

ذا حان الفراق بال م ذا ال حبة ساروا  راــاإين اإ  أ خىش الفوات اإ

ــ أ صرب وعنمك ما أ ان ص   يش يف ادلاناي فاتينعن لك   بارــــ

ناكرــم  ودادمكـــــمل ل ومحلي وديم ب  زجت بال شك ول اإ

 تارــ بل لسوامك يف الوجود اخ   ل أ س تطيع البعد عنمك ساعة 

ذا نأ يمت ح  دارــــقري الـمنمك لضاقت بلف  ارضــلول اخليال اإ

 حر وال مصارـــــفلو أ هنا والب  ولضاقت ادلنيا علينا بأ رسها

 دارـــــه ال قـلوساعدت بامتم  اـــــايحبذا رؤاي ال حبة واللق

ل ونقصه شاه  لــــمااكن يش يف ادلاناي اكم  دته أ بصارـــــاإ

 ه أ عصارـمر الفراق جرت ب  طيب اجامتع أ هل احملبة ضده

يسارام أ ىت عرس ــــــهم  لكهــــــهلل حمكة بلغة يف م  أ ىت اإ

 درارــــزيك مـوسالمه التام ال  داـىك صالة هللا دأ ب رسمواز

 ماهذللت من حسهبا ال مطار   تغىش رسول هللا خرية خلقه

 } وقال رضي اهلل عنه {
لينا بملرسة ساي  ا حامان زائرــــــــأ هال مبن واف  رــــــــــوأ ىت اإ

 رــــمين داث ومعرت ماقد اكن  أ حييت اإعالين ورسي بللقا

 رــمنك الربيد أ يقنت أ ين ظاف  ا ملا أ ىت ــــــــايحبذا منك اللق
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 رـلست عن ال حباب الك صاب  ماعلمت أ نين ذو فاقــــــــةأ و 

 ل سريمك يف لك وقت سايـــــر  ايمن هوامه يف فــؤادي راخس

نه  خارس بفراقمك والبـــــعد عنمك  لتبتلوه بلبــــــــــــــــعاد فاإ

 فلقد علممت أ ن ضعفه ظاهـــر  رقوا هل واحنوا عليـه تفضــــال

 رـمن حرها مازال طرفه ساه  ني املذيب انرهــــلباوامحوا هل 

 و قارصــــممن بيل بحلب وه  مايف الوجود أ ظن أ شقى حاةل 

ن انء   بلإشتياق أ حضى كئيبا حارس  همام دان خاف الفراق واإ

ناكر   مضطرم ال حشاء صب حائر  صب ذاهلمثيل بدون اإ
 فوا بلطب سقمي بدرــوتعط  قد بن رشح احلال مين فارمحوا

 رـــــــــــــمفرادمه أ ين أ كون بي  واذل حضكةـــــــلترتكوين للع

 ادرـكبت احلسود وخاب ظن الغ  دوين يف حاممك انعامـــــلوشاه

 ارصواــــــخيلقوا أ وليهتم ماعمل   ذال فيمك ليهتم ــــــــمايل وللع

ذا أ راد جبهل  ين ومنمك انرصــــــــمطلوبه م  هــــــماللحسود اإ

نين ذو مه  ايل صايرـــــكنت هبا حنو املع  ة ـــــــــــهللا يعمل اإ

 رـــــمايف الفؤاد لقر فيمك انظ  رواـــلوتعلموا عمل اليقني وتنظ

ل طريقا واح  ارـــــــــأ منا فهيا النيب اخملت قد  داـــــل أ رتيض اإ

 رــــــــمن دينه دين قومي فاخ  دـــــاملصطفى زين الوجود محم

 رـــــــــــأ وحنوه وايف حمب زائ  صىل عليه هللا ماهب الصبا

 } وقال رضي اهلل عنه {
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 وارــــــوتالل ت يف رسي ال ن  الوقت طاب وزالت ال كدار

ظ   ورسى اإىل رويح وقليب ماهل ــ يف قاليب بعد الرسا اإ  هارــــ
 يار ــــ ادة ال خ ـماقد سلكه الس  وجرى عىل حمك الرشيعة ساكل

ع  وفهمت قبل اذلكر مافهمت به  الن ذكر اكن أ و اإرسارـــــــاإ

ناكرـــــــــــقلت به ليع  ذيـوالعمل لزم قبل قويل فال  رتيه اإ

ــ ماذا خلقت ل جهل لزم   ارـــــالردى والع وتركت مافيه  تهــــ

 ه اإحصارــــــــأ محده محدا مال  مةـفضال من هللا الكرمي ونع

آك  رهــنطق اللسان بذكره وبشك  د ال ذاكر ــــــــــــــفاهلل هلل أ

 درارـــــــايسعد من لذ هبم م  هدامه ذو اجلالل بفضهل قوم

ليه دامئا ت  هـيقــــ شكرا هل شكرا عىل توف   رارـــــــــــــــكـمنه اإ

 ار ــــه وال بصــمسعي ونطقي من  هــــدي لـما أ ان ماذكري ومامح

ــ من نوره زالت به ال غ   أ شهدين أ وصاف امجلال ومابدا  يارــــ

 ارواـهناية حــــفبه وفيه أ هل ال  ظهرت حقيقة وصفه من ذاته

 ين س تارــــــيراتح والرب الغ  اإراتح رسي بمجلال وكيف ل
 دارـــــــــــــوبقدرته اكن هل أ ق  ريهـأ غىن الفقري بال سبب عن غ

 وته لنا ال فاكرــــــــــقويت بق  زهـــــــــــــــملا تذللت لعزة ع

 ارواــــوكذا مجيع اخللق فيه ح  داـــــــحارت لعز جالهل ملا ب

ــ فيك ومنك اخلري ايج   هيأ  لنا من فضهل أ قىص املىن  بارـــــ

 ارـفــــبل واعف عنا اللك ايغ  اـنــــ ايرب وامجعنا عليك وعاف 
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 السوي ال بصاروعىس نغض عن   ناــــ وأ مل  بذكرك ايكرمي أ سامع 

قصارـــــــفيه ال  ون لل قدام للميش اإىل ماونك  رضا كل مننا اإ

ــ وارزقين الإخالص ايق   واجعل لساين دامئا كل ذاكرا  هارــــ

 ارـــــيطغي اإىل ادلنيا وفيه الع  اـعنا ومأ قهر عدوك والهوى 
 رارـــــحىت نكن عن غريمك أ ح  واكف ال ذى عنا ورش نفوس نا

باكرــــــــــمادار بع  وازىك صالتك والسالم رمحة   د عش ية اإ

 وارــــمن نورت من نوره ال ن  دـــــدى اإىل خري ال انم محمهت

 } وقال رضي اهلل عنه {
هذه ال بيات حيض فهيا عىل حضور زايرة املشهد املشهور  

 بلربكة والنور ، لس يدان احلبيب عيل بن حسن العطاس : 

ىل الغيوار  أ هال وسهال بمك اي أ هيا الزوار  طبمت وطابت مساعيمك اإ

 لخيب هللا من جا زائر احملضار  برشامكوا بملرسه وانقضا ال وطار

مام ال مئة ساس نا   الندى العطاسالقدوة املعتقد حبر   والراسمعر اإ
 وارــــوعامر املزنل احملفوف بل ن  وابنه حسني الغضنفر فارس املبتاس

 القا ملن بيزوره يف الس نه موعدو    يف ساحة املشهدودل حسن ذي سكن 
 من بالده سارطوىب ملن بلزايره   اثين عرش يف ربيع أ ول بدأ  املشهد

ن صلحت   رىــينال ماشاه يف ادلنيا ويف ال خ  النيه هل البرشىلس امي اإ

 تارــــ وىل وبخمل ــحفسن الظن بمل  هذا بأ غال مثن كل ايفىت البرشى
 والرب عند ظنونك حص يف املنقول  حفسن ظنك يبلغك املىن والسول
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 بل واس تخر مايفيدك حني ماختتار  عنه بال شك فيه فاحشذ املعقول

 الغيوار بيعطيكمطلبك يف ساحة    مبا يرضيكأ قبل يقابكل مولان
 بارـ وليسلط عليك أ عدا ولج   دنياك واخراك يكفي عنك مايؤذيك

 رــــــــلبد ماينثين بلفائده ظاف  ابنيه حصيحه معتين زائرمن ج
 عامل ال رسارتعطى الهنا واملىن من   كن ايفىت صابر همال الكسل وامللل

 تضاعف أ جره ويف ادلنيا مراده انل   معر بملالفلك من عان يف مشهد 

ن اكن   س يد ال برار أ بوحسن قطب وقته  عندك شك فاميقال وجرب اإ

 قــماشابه املني لسابق وللح  تلقا الكمه بعون املاكل اخلالق
 ارـع احلضــــوان عيل بتلكم به م  ويف مجيع املقاصد من خلف صادق

 ك منا عان جدي املصطفى الطاهر  الظاهروقال من عان يف ذا املنصب 

 ه زوارـهينا امجليع اذلين يأ تون ل  بظن صادق ومولان الغين القادر
 هـلواكن عني حليقه فيه مطروح  ولك من خان يبرش فيه بللوحه

 ودين الضارول افتضح وابتخس دنيا   هـــــفربنا ينتقم يأ خذ هبا روح

ن كنت يف فضل مولان الغين طامع  السامعفاقبل هديت النصيحه أ هيا   اإ

 ه صبارــوكن عىل مابالك هللا ب  فضهل الواسععذ به وذل به وسل من 
 ظافر وفائز بنيل السؤل واملأ مول  بوحسن مقبول واعمل يقني  أ ن زائر

 رجال أ خيارشهدوا هبذا اذلي قلته   وارد وصادر حيصل زائده حمصول

 فمك حبسن الرجا يف هللا قد انلوا  ماقالواوليس يغبا عىل ذي لب 
 بارـ هلل من قوم تروى عهنم ال خ   بصدق واخالص لكذبوا ولاحتالوا
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ــ ايزائرين امجل   عا ويرمحمكــــــويغفر أ وزارمك مج  يع هللا يقبلمكـــــ

آخر عهد ذا منمك  والوطن خيتارواللك يف خري دامئ   لجيعل هللا أ

 رفانــوأ هل وحصبه أ ويل املعروف والع  مث الصالة عىل س يد ودل عدانن 

 مهنل الغيوارعدد شعر من رشب من   اللقا بحسانواتبعهيم اإىل يوم 

 } وقال رضي اهلل عنه { 
 رـــــورمحة ريب بلعيش والبواك  خاطري ههيديسالم كثري الروض 

 ال س تاذ قرة انظريهبا ش يخي   ةـــــورضوانه دأ ب حيل بساح
 عىل لك بد يف الوجود وحارض  عيل عال بلصدق والزهد والتقى

 راران واحلرائرـــــــبه هللا مع أ ح  هــــــــأ بوحسن اإحسانه ونوال

 رـــــــــفللـه دره انل لك املفاخ  ةـــــترىق اإىل أ وج املعايل هبم

ع  الـتعمل وعمل بعد أ ن اكن عام خالص يف اإ  ه والرسائرـالنــــبإ

 ر وقته وال اكبروفاق أ صاغـــــــ  وجاهد يف الرمحن حق هجاده

 رــمريديه من أ هل احلجا والبصائ  هــــــورىب حبسن أ قواهل وفعال

 رــوعان عىل التقوى وفعل ال وام  لقد اكن يف عون اخلالئق مجةل 

 رــــــوقلبه وأ قوال حصاح زواج  هلــومازال يهنىى املنكرات بفع
صالح ذات البني  رــاإىل أ ن توارى يف تراب املقاب  قد اكن دأ به واإ

 رــــمباركة اكلسحب هتمي مباط  ةـــــــــحفياه رب العاملني برمح
 ري قارصـعليه مدى الآزال من غ  حساب الرضا وال نس لزال هامال

 وعشايره ـــــــــــومجع تالميذ ل  ةـــــــــــواكن ل ولد هل وقراب
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 رــهلم عوضا يسلو به لك خاط  فاــمعينا عىل مر الفراق وخمل
 رـوقائد اإىل حنو الهدى لك حائ  فقد اكن ملجأ  القاصدين بال مرا

لهىي عوننا ونص  وانرص نعم من عون معــنيفيا   اــــرينـفكن اي اإ

 رـــــــــــرقيبا فوفقنا خلري اذلخائ  اـيــــ رضيناك ايرب وكيال واكف 

ــ وخذ بنواصينا فأ نت دليل   رــــاإىل لك خري واكفنا لك ضائ  ناـــ
 ومن رش ذي رش من اخللق جائر  والنفس والهوىوجران من الش يطان 

 رـــوغفران كرب أ وزاران والصغاي  اـتفضل علينا بلقبول وبلرض

 به ترىض عنا من خفاء وظاهر  ا ـــــووفقنا للصاحلات وفعل م

 رـومسعي ومنطويق معا والنواظ  رييتــونور بنور العمل نور بص

ــ بود وفعل اجلهل بني ال   ينـوجنبين ماليس ترضاه واكف  بوادرـــ

 ومااكن يوجب حرسيت وخساير  ةـوخلصين من رش لك رذيل
آخ  مرادي ومقصديوأ نفي سواك عن   رــــــمن اخللق طرا أ ول مث أ

لهىي اكفين شؤم احلساب   من السلب ايعامل مبا يف الضامير  وعافيناإ

 رـأ خاف وأ سأ ل بلعيش والبواك  اـــــــفاإين مل أ برح ببابك واقف
لهىي اس تجب يل وانتقذين   ادرـوحط بمحلاية واردي واملص  من الردىاإ

لينا ومع لك ب  ومن حبنا فيك ومن اكن حمس نا  اد وحارضــــــــــاإ

حيا لك ميت وداب  هـــــبباب الكرمي املس تجارفأ نت   رــــتفضل بإ

 رــليك ينجيل عهنا صداها اخملام  وأ غسل مباء العفو ران قلوبنا
 رـــبه نبلغ املأ مول من دون ساي  وننظر بالمع نور حق اليقني من 
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 نور ادلايجرعىل خري خلق هللا   هـــــوبعد صالة هللا مث سالم

 رـــوحصب كرام اكلنجوم الزواه  هــــــــمحمد الهادي البشري وأ ل

 بطن وظاهر عىل الرب والإحسان  عـــــــــــواتبعهم والتابعني لتاب

 } وقال رضي اهلل عنه {
هذه ال بيات خياطب هبا قلبه ونفسه حيث طالبته بذلات  

ادلنيا وراحهتا ، وأ رادت ذكل مع سكوهنا وترك املشقة علهيا ، 

وهذا من احملال . فلام أ كرثت السؤال والإحلاح عليه أ شار اإىل قلبه 

هبذه ال بيات لعهل ينتبه ، ل نه حمل اخلطاب بذكل ل النفس 

 ال مارة بلسوء ويه هذه : 

 ائيل عن صفا صايف صفات البرشايس

 كرــــــــوروح راح املرسه بلعيش والب                 

 درــــــوماهل الصفو يصفو من مجيع الك

 جر ــــــــواحلال حيلو وليطرا عليه الض                  

 ريــــــــــــــــــوليغريه بلغريه وجود الغ

ن ش يئت                    ربـــــايسائيل مين بيان اخلاإ

ذا اس توطن يف الرس رس  رس القناعه اإ

 ردي والعرســــــــجييل به اهلم والغم ال                 

 ا والقدرــــــــــوالشك فامي حتقق بلرض

ن بدا رس القن                    اعه ظهرــــطيب احلياه اإ
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ــ ويظهر الزهد فامي عاقب   الرضرته ــــــــــ

 مه صدرــوينرشح صدر من زهده بعل                 

 مه وزرـــــــــــــواحلمل للعامل العامل بعل

 ال الظفر ـنــــ والصادق الرايض اخمللص ي                  

 قرـــــــــبلك مطلوب يف ادلنيا ودار امل

 اف رشــــقوى هللا ماشـومن حتصن بت                 

ن اكنه لنفسه قهر  ريـــــــيظفر اخلبل   اإ

 دان وعىل اللعني انترص ــــعىل الهوى وال                  

 اداه طال أ وقرصـــــــــماعاد بل مبن ع

 دح وماساء رســـــــومن يذمه ومن مي                 

 عنده سوى لك مايف الكون بردا وحر

 ه يف سطور السورــــومن بعقهل عقل ل                 

آن مهنا لك ع آايت قرأ  مل انترشــــــــــــــأ

 طرـــــــــــــــــــالكم رب قدمي للربااي ف                  

ــ هنىى بهنيه ولل مر امت  ئمتر ــــــــــــ  ثل واإ

 رم وانزجرــــــــحلل حالهل وحرم ماح                  

 رأ  واعتربـــــــــــومن حتقق وصدق ماق

ــ قدم بالريب ماينفعه يف املس                     تقرــــــــ

 قرـــــــــــــومايزجره يوم الطامه عن س



 العطاسديوان احلبيب جعفر بن محمد 

 

 40 
 

 كرـومن يثابر عىل الطاعه شكر واشت                  

 رــمايطلبه وانوى السفومن عرف قدر 

 رتــــــجاهد بصدق العزامئ واجهتد ماف                  

 رــــــــومن أ راد السالمه مث بلو  الوط

بتدأ  مااق                    مترــــــــــــ حصح مبانيه قبل الإ

 ح السريــــــــفاملؤمن احلازم العاقل ملي

 قر افتخرـــــبلضعف والعجز واذلهل وف                 

 طرـــــــهذه صفاته ودعوى ماسواها ب

 رـــــــــــــلق بلصفات ال خحتقق تعملا                   

 ه املرسه سفرــــــــهيناه ماانل عن وج

 اب المثرـــــقد حقق احلق واس تجنا لب                  

ــ بلفكر واذلكر ليهل والهنار اع   مترــــــــــ

آدم خ                    طرــــــوانل مال عىل قلب ابن أ

 ر ـــــــــــهللا ف ملا دخل قلبه الوارد اإىل

 ربــــــلف الكون ولك مافيه منه عوخ                  

 مرـــــــجذبه موله بللطف اخلفي وانغ

 رــهتــــبنور يف سورة النور اتصف واش                 

آة ال ش يا سهلها والوع  رــــــواحضت مبرأ

لهيا بنور هللا نعم النظ                   رــــــــــــــينظر اإ
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 رــــــــــــيعلوا ويدنوا حبمك احلق فامي أ م

 رــــعه بفرقه عىل حد السوى ماقصمج                  

 رــــيأ مر ويهنىي وينصح بلوفا من حض

ليه اله                    ذرـــــــــحبق يف حق لينسب اإ

 رـيف الوجود اس متوالرس يرسي وجوده 

 رـاجلود جاري سبأ عطاه من فيض عني                   

 مكسوب موهوب حده للمالء ماحنزر 

 ساكل وجمذوب وصف اللك فيه احنرص                   

 ه برصـــــــــــهل احلقيقه بصريه والرشيع

 ذكرــــــــــبهلل مسعه ونطقه والنظر وال                  

 مع هللا والصوره مع أ هل الصور روحه

 ري البرشـهذا اقتدا واتصف بأ وصاف خ                  

 ر ــــــــــمحمد املصطفى اخملتار س يد مض

 رـــــــــصىل عليه املهمين عد قطر املط                  

 هترــــــــــــوعد مااكن اكئن خايف أ ومش

 رـــــورضوانه عليه اس متوأ زىك سالمه                   

 رــــــــوأ هل وحصبه ومن والا واتبع ال ث

 } وقال رضي اهلل عنه {
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هذه ال بيات ميدح هبا ش يخه احلبيب عيل بن حسن  

 العطاس وميتدح مصنفه القرطاس : 

 جزى هللا عنا أ س تاذان خري ما جزى

ذ قد جع                     الربزان عن ـــــــــــــــأ ب ابنه اإ

 قهــــــــــــــومل نس تطع الك أ ن نقوم حب

 ا ولعرش العرشــــــــــــولبعضه أ يض                  

لي  ــ فكيف وقد أ سدى اإ  نا وخصناـــــــ

 رـــــــــبتصنيفه القرطاس ايكل من خف                  

 ربـــــــــــــــــــــأ بن لنا فيه طريقا مق

 اإىل من أ اتان منه بلهنىي وال مــــــــــــر                  

آي رب  ــ حوى مجال ايصاح من أ  ناـــــــــ

ذا معل القاري هبا فاز بل ج                     رـــــــــــاإ

 رىــــــــــوأ وحض فيه املشالكت كام ت

 ريـــــــبه يكتفي القاري كذكل من يق                  

ــ ثبت فيه من حديث نب وأ    يناـــــــــــــ

 ذرـــــــــــــــمحمد املبعوث بلعذر والن                   

 د أ ويل الهنىىــــأ حاديث مشهورات عن

 هرـــ حصيحات بس ناد عن املصطفى الط                    

 ريةـــــــــــــوأ قوال أ حصاب الرسول كث
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 دريـــــــــيقيدها من اكن يأ وي هلم ب                  

 ةـــــــــــوعن اتبعهيم جاءت أ خبار مج

 وأ سالف مشهورين عن مايض العرص                    

 وم حقيقةــــــــــــــــــمؤلفه حاوي العل

 ربـــــــــــــــفللـه در أ س تاذان العامل احل                   

 ذيــــجاء يف تصنيف قرطاسه ال لقد

 رـــــسام لك تصنيف من الكتب الزه                  

ذا مارأ ى القرطاس ذوع  مل منصفـــــاإ

ــ العمل واخلريات ف  رأ ى                    ــ ــ  يه مع الرسـ

ن ش يئت الب  لو  اإىل املىن ـــــفدونك اإ

 درـــــللص كتاب أ يخ تعطى به الرشح                   

ن كنت طالب ايك والإناكر اإ  اــــــــــــواإ

 رـــخلري ادلان وادلين فاعرض عن النك                  

 ل أ يخـن حسن الظن امجليل تنوكـــ

 رــــــمن هللا رب العاملني أ عظم ال ج                   

 راـــــــــــــــفللــــه نفحات عظام بال م

ــ يفوز هبا الطالب يف الرس واجل                      هرــــ

 ةــــــــوماانل ذوعيب وذو غش نفح

 درـــــــولحاسد ساد ولصاحب الغ                   
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ــ ومن اكن يش نا الصاحلني وفع   لهمــــــ

 وزرـــــــــــــــوأ قواهلم بء بال شك بل                  

ــ للك فض فيارب وفقنا   يةلــــــــــــــــــ

 رس ــ وجنب عبيدك لك مايوجب اخل                    

 ران ــــــــــــــويرس بأ رسار أ وليائك أ م

قتدا بأ ويل الص                   لينا الإ  رب ـــــــــوحبب اإ

ــ وبرك لنا اللهم يف علامئ   نا ــــــــــــــــــ

لينا ربن وبغض                     ا لك ذي رشـــــــــــــاإ

لهىي دع  اءانــــــــــــــدعوانك فامسع اياإ

 رصــــــــــــوجعل لنا بلفتح ايرب والن                   

 اـــــــــــوسهل علينا لك عرس وكن لن

 رضــــدليال معينا واكشف البؤس وال                  

ــ مفانرجو غريك للمهامت رب   ناـــــــــــــــ

 ه بليرســــــــــأ زل ماتعرس عنا وابدل                   

ــ وأ خمت لنا بخلري م  ذا أ ىتـــــــــــ  نك اإ

 ا اللك وال رصـــــقضاؤك وامح اوزارن                  

 قاــــــــــــــــــــــفاإان رجوانك رجاء حمق

 رب الكرســــضعفنا واجوخفناك فارمح                    

 رىـــــــــــــــوعنا وعاوان عىل لك مان



 العطاسديوان احلبيب جعفر بن محمد 

 

 45 
 

 وقف احلرشــونلقاه من ال هوال يف م                   

 ريان ـــــــــــــورحج يف املزيان أ عامل خ

  عىل اجلرسوأ جعلنا اكلــــــربق منيض                   

 ا دن وعدهنــــــــــــــوأ خدلان جنات ع

ــ عبادا أ طاعوك يف اجل                     هر والرســــــــ

 راه كام حىكــــــــــووهجك نرجو أ ن ن

 درــامشي البــــرسوكل لنا املصطفى اله                  

 فاــــــــــــــصالة عليه والسالم مضاع

آخر ادله                     رـــــــــــــدواما من هللا اإىل أ

 عاـــــــــــــوأ ل وأ حصاب ومن اكن اتب

ــ اإىل يوم أ وعد ربنا ف                      يه بحلرش ــــــــــ

 } وقال رضي اهلل عنه {
هذه القصيدة أ نشأ ها حني زايرته لغيل بوزير وذكل يف  

 ه فقال عفا هللا عنه : 1208رمضان من عام 

 ر انظريــوصلت اإىل احلي اذلي ق

 ري ــاطــــوخبلقياء أ ههل طاب قليب                  

 يتــــوراحوزاد رسوري وارتــيايح 

 ريـوأ نيس واس تئناس رسي وظاه                 

ــ وذكل يف شهر الصيام فيال   هاــــــــــ
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 رــــــــسويعات مك فهيا لنا من ذخائ                 

 الـــــعىس هللا يرزقنا القبول تفض

 رــــــــــــــــــــــحبرمة أ قوام كرام أ اكب                 

لهيم زائرين بن  ــ أ تينا اإ  يةــــــــــــــــــــ

كراهمم لك زائ                    رــــــــــــوقد عودوا اإ

 اــــــــــــفالس امي عبد الرحمي مالذن

 وازرــــــــــــــونرصتنا نعم النصري امل                  

 هـــــــــــــكرمي السجااي واملزااي فمك ل

 رـــــفواضل فاضت لل وائل والآخ                  

ــ فضائهل لحتتيص بك   تابةــــــــــــــــ

 ارصــــا حلـولميكن اس تقصاء عدده                 

 هـــــــــــــــــــــوأ عامهل بقية بعد موت

 واكرــــــــــــــتوافيه دأ ب بلعيش والب                 

 ةـــــــــــــــــعلوم وأ بناء كرام وصدق

 ارصـــــــــــمدد هؤلء ليس فهيا تق                  

 قهــــــــعىس املكل الرب الكرمي حب

صالح العلن والرسائ                   رـــــــــــمين بإ

 الدهـــــــــــــــأ وطانه وب وجيرب كرس

 ارضـــــــــــــويصلح أ رجاه لباد وح                 



 العطاسديوان احلبيب جعفر بن محمد 

 

 47 
 

 مفا مثل هذا الغيل يف سوح أ رضنا

 اخرــــــــــــلك املف ففخره خفر فاق                  

 ةــــــــك ين به ايصاح روض وروض

 ريـــــأ طيب به يف غدويت ومسام                  

 ة الش يخ زادينـــــولكام أ تيت روض

 ري بسائرـــــــــــرسور وأ رسار تس                   

 امتيم ولكام ـــــــــــتزول مهويم واه
 يشوش من شوب الكدورات خاطري                   

 رضهتاـــــومك حرضة حمضورة قد ح

 يل الصدا ايصاح عن لك حارضجت                  

 هــــــــحبرضة ش يخ ذاق ذوقا وذاق

 رـــــجا والبصائمريديه من أ هل احلح                   

 حضور وبر يف رسور عن السوى

 رــــــــــــــفلكهم فان وصاح وساك                   

 اهئمـــــــدعامه فأ ش تاقوا بشوق رج

 ضامئرـــــــاإىل من هو العامل مبا يف ال                 

 وهاموا وجاموا يف الوجود وما رأ وا

 ادرــــــسوى هللا يف مريادمه واملص                  

 ةــــــــــحبيب هلم يف هللا أ رجو كرام
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 واهرـــــهبا تصلح أ رساري معا والظ                 

 داــــــــفيابن سعيد اإين أ تيتك قاص

 ادرــــــــــــــــوب فعجل مبا أ ملته يل                 

 راـــــــــــفأ نت الكرمي والكرمي بالم

 رــــــــــرى للمسافجيود بتعجيل القح                  

 راد وبملىنــــــــفقل قد ظفرت بمل

 ا والعشائرـــــــــكذكل للك أ حصابن                  

خوان صدق انرصون  ا وساعدواــــواإ

 ل ال وامرــــــعىل الرب والتقوى وفع                 

ــ يرسون بظ   هار الرسور جليسهمــ

ن اكن مثيل ح                    ارس الباع قارصــــواإ

 ري دامئاــــــــــــــفوفقهم الرمحن للخ

 رـــــــــــــــوجنهبم واايي فعل املناك                

 اارص ــــــــــــونواكن هلم عوان معينا 

 رـــــــــعىل لك عاد قاطع الود فاج                  

آف  ةـــــمحى هللا أ هل الغيل من لك أ

 ادرــــــــومن لك ش يطان مريد وغ                  

 ىنـــــوأ عطامه املأ مول والسؤل وامل

 برس وأ رسار ودفع الرضائـــــــــــــر                  
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 وسمل ربنا لك ساعــــــــــــة وصىل

 عىل خامت الرسل الكــرام ال طاهــر                 

 وأ ل وأ حصاب كرام أ مئــــــــــــــــــــة

 عدد مامهى مزن السامء مبا طـــــــر                   

 } وقال رضي اهلل عنه {

 رعـوبدت لوامع نور ذات ال ج  عـمن اجلناب ال رفهب النس مي 

 عــرب الهنىى يف لك حني مول  سلبت ل لباب اللباب ومن هبا

ن  اية من لك هول أ ش نعـــــووق  ام كفايةـــــــــــــــمل ل وفهيا لل 

 لعـــــــــوغدا بصايف ماهئا متض  ول حامهئاـــــــفبخ لعبد حام ح

 عــــنـ الآمال من أ هل املقام ال م   ةل امجلال ومنهتىىـــــــــمأ كرم باك

 وضعــاض مبــــوأ كون مابني الري  من يل بأ ن أ دين اإىل ذاك امحلى

ــ نلت املراد ولع   فلنئ دعيت اإىل مدامة وصلها  نا للمدعيــــ

ن ذقت مذاق ال ولياء  اء ال فضعـــــــال برايء من الري  برشاي اإ

 املرشعىل سوي ــــالسائرين ع  اـــــــــــــيرامه دامئ ناخمللصني مل

 عــــايسعد من لذ هبم يف اجملم  هــــقوم هدامه ذو اجلالل بفضل

 دعيــــل مايش هتيه ويــوهبم ين  هـــــــــفهبم يعود املرء مغفورا ل

آمل من كرمي ق  يصلح نطقي والفؤاد ومسمعي  ادرــــــــأ رجو وأ

 بشعدو ال  ـــــومن البالاي والع  ورىـــــوينيلين ماانل أ ربب ال

 ومن البالاي والعـــــدو ال ش نع  وجيريين ماانل أ ربب الــهــــدى
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 وان ولك أ مر مفجعـــرأ س اله  وىــوالنفس يكفيين بالها واله

قال  ال فهيا متتعيـيل من ذنوب ط  ةـــــواسأ ل من رب العباد اإ

ن  أ رجو الفاكك قبل يأ يت املرصع  ين ــــــوياله عاقتين اذلنوب واإ

 يربي من ادلاء العضال املوجع  اجلــللقلوب معهل من طبيب 

 رسي ورويح والفؤاد وأ ضلعي  وأ مرضتفقد استباحتين اذلنوب 

 يد اخلصم ادلعيواستنقذوين من   اــــاي أ هل ودي أ دركوين مرسع

 وارجو الوصال اإىل امحلاء ال منع  فأ ان اذلي خفت املهاكل والردى

ل  دع ــــــعبد  لرب العاملني املب  ينــــبأ نه ـوعلمت من فضل الإ

 عـــــمن نعمة تغين الفقري ال مل  اـــــهل من خفار فوق هذا ايله

ذ جعلين مسلام ــ ول مره اإمسع بمت   حس يب كفاين اإ  ثال وأ عيــــ

 عـيح ال نفــــ مل ندري بل مر املل   ه لنا ــــــــــــــلولهداية ربنا من

 ورعــــأ محده محد العارف املت  داـمحدا وشكرا رسمفهل الثناء 

ذا عراين ط  يف ديين أ ويف جسمي أ ويف املربع  ارقــوبه أ س تعني اإ

 رتوعـــــوهو مالذ اخلائف امل  ادرــــــــــوهو عزيز ذو غناء ق

 ود ال مت ال وسعــوالفضل واجل  الل والهباـــــــــايذا امجلال واجل

ــ ووفق أ لطف بنا وامسح   وارمح وامجعيرضيك عنا واعف   نا ملاـــ

ليك املرجع  لـــــــفانت الإهل وماسواك بط بتدأ  منـــــــك اإ  الإ

 من لك زيغ أ وعـــــذاب أ ش نع  واخمت خبري ايكرمي وعافــــــــــنا
 زين الوجود وخري لك مشفــع  وازىك الصالة عىل النيب املصطفى
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 ع ـمن اجلناب ال رفهب النس مي   لكام وأ ل وحصب مع ســـــــالم

 } وقال رضي اهلل عنه {

 زم وافـــوسلوك ماسلكوا بع  ة ال سالفــــــايمن يريد طريق

 ة وعفافــــــــــــــوبنية صاحل  ةــــــمشر وجد السري بوىف مه

 دواء الشايفــــكل والـدلي فهــو  خذ من علوم ادلين حظا وافرا

 افـــــوامعل به وانرشه بلإحت  ظهــــوافهم معاين لفاإمسع وعي 

 حسن العلن والرس وال وصاف  قبل هذا مسعداواطلب دليال 

 الرشاب الصايفهل طاب وطاب   يل الكهامــــ ل امجل ـواحلال والفع

 رع من ال عوام وال رشافــــك  هــــــطوىب هل وملن باكس رشاب

 حىت تشاهد جواهر ال صداف  فاقبل بقلبك واقتبس من نوره

 وترى بعني القلب ماهو خايف  اــــــوتنال غاية ماتروم مضاعف

 ن نورك انظرك متعايف ويكــو  ولعل يضحى نور رسك ساطعا

 افــحىت تصفه بأ حمك ال وص  هــفاجلهل داء ادلين فاحمك طب

 ايفــــــــــماقط هل فامي يريد من  قهـــــوهللا يفعل مايشاء يف خل

 حسن ال دب والعدل والإنصاف  اـكن حسن الظن امجليل مراعي

 ايفــــن متجـعن لك ماهتواه ك  واحذر هوى النفس املشوم وحظها

ن  افـأ حرى ل هل اجلد بلإسع  هـوادفن وجودك يف امخلول فاإ

ن ب ت  داــفالبدر حيمى بمخلول واإ  الفـــــخيف عليه بوادر الإ

 و الاكيفــــمايف كتاب هللا فه  فعل ال وامر واعتربأ صرب عىل 
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 م السادة ال رشاف ــفافهمه فه  يناـــــــ رشع لنا ادلين القومي مب 
ــ خمتاره من أ ل عبد م   واسكل طريق املصطفى من خلقه  نافـــــ

آث  الفـــــــخلقا وأ فعال بغري خ  ارهــــــــفاخلري أ مجع يف اقتفاء أ

 واحلمل والإغضا عن ال جالف  هــــــامجليل صفاتالعفو والصرب 

 والإحجافوالشكر وقت اخلصب   اــوالعدل يف حال امحلية والرض

 ايفربية ضــــــالتقوى ونفعه لل  د رأ سهاـــــوماكرم ال خالق قي

 ر ال صنافــــــوراثه من سائ  مه ولرسهــــــــــــــاحلاملون لعل

تباع حيوز حظ  هــــــــلس امي من قد سام من أ ل  ا وايفــــــــبلإ

ن الرسول من  اـــــــفال ل أ وىل بحلنان ولخف  احف وماكيفـــــــاإ

 يل اكيفـــــــــسامل بنيه قد دلي  ذيــحرب ملن حارب وسمل لل

 وافــــــوبقاءمه أ من من ال خ  ودمهـــــــوهللا قد أ مر العباد ب

 افــــــبملن والإفضال وال لط  رهبموالرجس قد أ ذهب عهنم 

 جنل الرسول أ بو البتول الصايف  رهــــــــطوىب ملن واىل وأ وىل ب

 ايفـــــتعداد ظاهر خلقه واخل  داــــــصىل عليه هللا دأ ب رسم

**** 

هذه القصيدة للش يخ معر بن طاهر بوزير صاحب غيل  

بوزير ميدح فهيا احلبيب جعفر بن محمد العطاس صاحب ادليوان 

 ، قال ريض هللا عنه : 

ــ مثة ماكنة ن   صايف الفؤاد همذب ال وصاف  بة ال رشاف ـــــــــ
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ــ ليث العلوم مكيهنا وجشاع   دها يف العدل والإنصاف ـوفري  ها ـــــ

 تدي بطريقة ال سالفـ بل مق   د متورعــــــــــــــتقي زاهحرب 

 يف مثل هذا ليس ذاك خبايف  ده متقررـــــــــوعىل رشيعة ج

ــ مادام يف طاعاته متب   ادلنية انيف ولزهرة ادلنــــــــــيا  تالــــــــــ

 من صار عن كسب ادلان متجايف  دــــل محمـهو معدن ال رسار جن

ل عىل  ــ الطاعات ذاك م اإ لهيا للجامعة ح  ثابرـــ  ايفـــــــــمييش اإ

نعام وال لطاف  راـــــــــــلينال مرتبة وأ جرا واف  من صاحب الإ

 افــــــقد فاز بلآداب والإحت  ذاك املسمى نبة العطاس من

ــ هو يف الزمان بقية وخب   دواء الشايفــودلاء معضلنا ال  يةــــــ

 ادي بغري خالفــيمني اإىل اله  دـــــــامجلال محمهو جعفر جنل 

 وا الإنصافــطالت حيكهيا أ ول  دـبل ذاك يف عمل القريض هل ي

بن احلطيئة ج  اــــماقيس ماكعب وحسان وم  رأ ة لياكيفــــــــاإ

 وايفــــذاك احلبيب ال رحيي ال  عن عرش معشار اذلي فاه به

 ن الإشاكل بلإيصاف ـينيب ع  قـــــــــــوعياهل مك عارف متحق

 ايفـوسقاه من اكس العلوم الص  هـــــــــملا حباه هللا فضل علوم

 قد ضاء بلإرشاق يف ال حقاف  ريـــــــــأ حضى يفوه بنرش عمل ن

 افـينيب عن الإشاكل بلإيص  قـــــــرعيا هل من عارف متحق

 ول زمانه متعايفـــــويكون ط  ل واسعــــــــــهللا يتحفه بفض

 ا وايفـيف الصدق بل للعهد دأ ب  ه ـــــهو س يد ما أ ن هل من شاب
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ن شاجرته نوائب ال خ  ه متبسمـــــــرايض ريض وهج  وافــاإ

 ال لف  ةر ـــــــــــلس امي مع كث  ماضاق ذرعا من عكوس زمانه

 ايفـيغين عن املال الكثري الض  لق أ هبجــــــــــجاءت شامئهل خب

 زادت عىل ال عشار وال لف  ه ـــــــلو عددت أ وصافه وصفات

ــ م  وصفت رسائره وشاد ذ خص بلآداب والإك  نارهـــ  فافــــاإ

 نافــــ حبر املاكرم وابن عبد م   دــــــــمث الصالة عىل النيب محم

 سار احلجيج وانل خري طواف  اــــوال ل وال حصاب وال تباع م

***** 

وهذه القصيدة لس يدي احلبيب جعفر بن محمد العطاس  

آمني :   جواب للش يخ بوزير ريض هللا عهنم أ

 وسقي بفضل هللا ك سا صايف  ري وخص بلإسعافـــــفاز الفق

 ظهرت عليه جواهر ال صداف  دهـــــــيهنل من حبر الرسول مي

ل  اللول المك  قــــــــــــأ مواجه درت بدر فائ  ني اخلايفــــــوتل 

 افــــر بذكل ساكن ال حقـوخف  قود وأ جليتـفتنضدت منه الع

 وايفـــــوصفاته ال خ الكرمي ال  هـــــــلس امي من قد سام يف ذات

 واحضى السقمي بوصفه متعايف  هــــــمعر اذلي معرت به أ وطان

 ايفــــه عن مضجع متجـجنبا ل  ا أ ن رأ ىــوتنشط الكسالن مل

 رافــــويكون سامعها من الع  ا ــــال كدار جتيل مرسع وبلفظه

 حنو اجلليس وحيظى بلإحتاف  ورهــــــيرسي بأ رسار املرسة ن
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 وام وال رشافـيسقى من ال ع  هــــــــطوىب هل وملن بصايف مائ

 افــبل لطيل بلإشارة مغرت   ملا بدت منه الإشارة وافصحت

 ايفـــــــــــقال به يل وافيا له  اــأ رجو من هللا الكرمي قبول م

 ر سايفـــــــمتورطا يف جل حب  اــــــــايمعر اخلريات أ درك غارق

 عن شأ وي جمد أ هل احلقيقة حايف  الاك ــــذ هـخذ بيدي فضال وأ نق

 ايفــــهل من دواء دلاء ذنيب ش  حاد عن السنن القومي مفا ترى

عالين بغ  فقد استباحتين اذلنوب وأ مرضت   الفــــري خـرسي واإ

تاليفأ خىش اذلنوب تكن   اء ــــمابني اخملاوف والرج وبقيت  سبب اإ

 افـبشفاعة أ هل العدل والإنص  جو بفضل هللا عفوا شامالأ ر و 

 ري سالفــــني باكس خـاذلائق  رهبمـــــــفعىس حبق الطائعني ل

 رث أ وصافـك فالفضل لحيصيه  ري مشقة ــــــنعطى كام الظن بغ

 فة ال سالفـــــــمتشفعا خبلي  ةــــــــــــفلقد أ تيت هبمة وعزمي

 ايفـالطاهر ابن الطاهرين الص  دــــــــنعم النصري وزير أ ل محم

 افــــــــــــكرما فيا هلل من اإحت  دهيةــــــــــــلنا منه املراد ب ءبدا

 وايف ـــيكون مبا أ ريد مهل ل   فاـــــــمل ل وقد وافيته مس تعط

ذا أ مل ب  ن الكرمي اإ ــ اإ  يافـ اد عىل ال ض ــــأ ضيافه ج  بابهــــــــــــ

 ري ما اإرسافـــــوجبهده من غ  ارضين بوسعهـــــوعىل مجيع احل

ــ ايبن أ محد أ حتفين مبا أ مل   رمي الاكيفـواسأ ل يل الرب الك  تهـــــــ

ليه حبرمة الش يخ اذلي  ني الضايفـنــــ لباس املؤق لبس   واشفع اإ
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مام أ هل زمان  من جاد بل موال يف ال وقاف  هـــــــعبدالرحمي اإ

ــ ظاهر بنية نف   رهاـــــملصاحل الإسالم جيزأ  أ ج  عهم لخايفـــــــ

 دواء للك داء شايفـــــفهيا ال  دين نبذةــــواخلف من العمل الل

 مين بل لطـــــــاف أ رجو الإهل  فبحق من سار عىل مهناجـــــه

 هبداية ووقايـــــــــــة وعوايف  ويعمنا واملسلمني مجـــــــــيعهم

 وسالمه التام الزيك الـــــوايف  وازىك صالة هللا دأ ب رسمــــدا

بن عبـــــد مناف  هيدهيام الرب الكرمي مضاعـــــفا  دأ ب لصفوة اإ

***** 

 } وقال رضي اهلل عنه {
حداهام للس يد   هذه ال بيات بعد أ ن مسع قصيدتني ، اإ

العالمة حيىي بن معر ال هدل صاحب المين ، والثانية للحبيب 

آخرها  العالمة الفقيه عبدالرمحن بن عبد هللا بلفقيه ، وذكر يف أ

آمني ، ويه  ش يخه احلبيب عيل بن حسن العطاس نفعنا هللا هبم أ

 هذه : 

 الـــــــــــرت أ نوارها يف احلوتهب  الوصل والإيصالملعت بروق 

 اسن وبلبلت بلبايلــــــــلك احمل  تعطرت مهنا ال ماكن واظهرتو 

لينا ولت حني ج  حىت انهتىىشهدوا هبا أ هل الهنىى   دالـــــمهنم اإ

 ورها املتل يلــــــــــأ كرم بالمع ن  ىنــــأ بدت لنا ملا بدت لك امل

ــ ن ب بصالحنا و   حنا وتبارشتافاس تانست أ رو  يل لك نوالــــــــ
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 ايلــــفا ذاك الرشاب احلـولنا ص  أ وليس قد بن ادلليل بالخفا

 ايلــــــأ نواران بذوي اجلناب الع  هبرتـــــوتهبجرت أ رساران وت

 الـــــــــــــاملنقذين من وب ووب  راـــــالس يدين اجليدين بال م
 مل والإفضالـــــــالنقا والع خدن  الرشيف املنتقىجنل العفيف هو 

 ل لك سؤالــــــــاكن فيه حي ذاإ   من به خفر لك ال ماكن قطران

ــ وللك انزةل يعد خب  ــ ودوى للك بل   يةـــــــــ  ية وعضالـــــــــ

 الــــــــــلك الفهوم ومنطق وفع  رـتخــــ تزهو به لك العلوم وتف 

آن بلرتوتالوة   ةــــــــوعبادة وزهادة وفصاح  الـــــــــــــــــالقرأ

 والـــذلوي الهدى ومقاصد وام  وأ يب سلامين اذلي بذل الندى

 وايلــــهو مرشد هو مسعد وم  هو عامل هو عامل هو فاضل

ــ وصفت به أ ايمه ول   هــــــــــاتهت به وحبزبه أ وقات  يايلـــــــــــ

آنف  دويت ووس يليت وجاميلـــــــوبق  اـــــــــأ كرم به ومبن ذكرت أ
 ا ال ش بالـــــــــمس العدا حقا أ ب  أ س تاذي البحر اخلضم أ خو الندى

 الـوهو اللجا اإن ضاق رحب جم  اـحبر الطريقة واحلقيقة واحلج

 ايلــــنـ عزي وحرزي وطريقي م   أ عين به ش يخي مالذي يف الوغا

 الــــــــــــــوصفاته ومقامه واحل  من قد عال يف ذاته هو عيلي 

 وايلــــــــــــــــــومقاهل بنواهل املت  هــــــــاكن مع هللا الكرمي حبال

ــ أ نعم عليه ذو اجلالل فيا ل   اللـــــمن نعمة جلت عن الإق  هاـ

ــ هو بذل بمي   دـــــهو عابد هو زاهد وجماه  ينه وشاملــــــــــــ
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 ل من مىض وتوايلـــــأ وائفاق   ني فارتقىــــارفـذاق مذاق الع

 دالــــــــــم بغري جوالتابعني هل  سار عىل قدم الرسول وحصبه

آبئ  ريقة ش يخنا الغزايلأ حياء طـــــ  هــورث العال واجملد عن أ

 ني بدا يلــمن فضل رب العامل  اــفــــعلام وحال وادلليل بالخ

ل مريب جاه  ايلــــــــبصرية قأ وحاسد أ معى   ل ـليسرتيب اإ

ذا بدا  ر مس تنري يل يلــــــأ ونور ظاه  أ يليق حجدان الصباح اإ

 ري ومش تغل اكلسايلـمثل البص  هو سامع مثل ال مص ومبرص

ق   املـليس توون ول اجلهول كع  بالــــــــــــ وهللا ما الإدبر اكلإ

 ايلــــــــــوتأ ملوا ما قد حواه مق  هذا وبعد فامسعوا يل وانصتوا

ن ش يئمتوا اي أ هل ودي تبلغوا  ايلـــــــــنيل املراد ولك يش غ  اإ
 ايلـــــــدير العـبتثبت تقوى الق  أ رجوا وخافوا ذو اجلالل متسكوا
 ةل وجاميلـــــــــــــــوعطية ومجي  فهىي ال ساس ورأ س لك فضيةل

 ايلـــــارتفاع عحتظوا مبزنل ذي   ززوا ـــــوبطاعة هللا الكرمي تع

 ر قضائه واحلايلـــــــــوارضوا مب  واـــــــوبذكره ذكرا كثريا فالهج
 الـــــــــ بلإفضنعم اذلي قد مع  صربا مجيال واشكروا بل أ صربو

 ه وال لـــــتغىش الرسول وحصب  وازىك الصالة والسالم رمحة

 ال ــوالإيصملعت بروق الوصل   هنار ولكام ــــبلليل واطراف ال

 } وقال رضي اهلل عنه {

 الوا السولــــــــبوصولمك هذا تن  وىب لمكـــــــايزائرين بنية ط
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 ر مقبولـــــــــــــاللك منمك ظاف  طبمت وطاب مسريمك برشامكوا

 ىن من ربنا مأ مولـــــــــــنيل امل  عند اجامتع الصاحلني بال مرا

 ولواــــــــــوتوسلوا بلصاحلني وق  واـجدوا بعزم اثبت وترضع

ننا ببابك واقفني مث  ا ايربناـــــــا ايربنـــــــــــايربن  ولـــــــــــــاإ

 ولـلــــيضحي هبا عقد ال ىس حم  متعرضني لنيل جدواك اذلي
آان ذنبنا احملم  واغفر وسامح واعف عنا س يدي  ولــــــــــــــــفلقد نأ

ــ ايمن ملن يرجو النوال ين   ةـوفرج كربوالطف بنا واصفح   يلـــــ

ن الإهل يغ  ــ فالظن يف رب العباد مج   ثمك ــــ ي ـ واستيقنوا اإ  يلـــــ

 اؤه للطالبني جـــــــــــــزيلوعط  املرجتىوهو الكرمي املس تغاث 

لينفلمك   مجليع خلقه خريه مبــــــــــــذول   ابفضلـهنعم أ سدى اإ

 وده سرته مس بولــــــــبكامل ج  وجرمنا املؤبقاتوعن اذلنوب 

 ريه مفصولــــــــصالنا عن غو ف  اـنــــ حاشاه مينع وصلنا بذنوب 
 زولـــــــــــبل حنو ببه لنزال ن  هل يف الوجود سواه نقصد ببه

ــ فهو اللجأ  وامللتجأ  لع   ذولـــــــــــــــــمادونه فنواهل جم  بادهــــ

 ده مل يزل مبذولـــــــــــه مزيفب  نشكره عىل اإحسانهحنمده 

ليه وأ برشوا مب  لولــــــــفبجمعمك حد العدو مف  رادمكـــــأ موا اإ

ــ مبن قبل مق  صار الردي    عمكـــــهمام ذكرمت ربمك يف مج  بولــــ

ــ بعضا حديثا اثب   هــــــــأ نمت كبنيان يشد بعض  تا منقولـــــــــــ

 ني وحولواــــــأ يد لها يف لك ح  واــنفحات عظام فابسطهلل 
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آن فهو دليلـــــــــــــبكتابه الق  وارجوا وخافوا ربمك ومتسكوا  رأ

 ولــــــــــــفهبا نسود غريان ونط  وبس نة اخملتار طه املصطفى 

ن اكن نصحه عن  بمكــــ توا حمل ـ اإخوان بهلل أ نص   دمك مقبولـــــــاإ

 ذولـــــــــــــق خمرت فتتفرقوا فامل  هللا يكن معمك ولكونوا مع 

 ولــــــــــــأ موا مجيعا ورأ يمك مجم  وتساعدوا وتعاونوا وتنارصوا

 ولواــــوعىل مرسات القلوب حت  حىت تفوزوا بلقبول وبلرضا

ــ مك اكمل مس ترت جم   فا هللا أ خفى رسه يف خلقه  هولـــــــــــ
 لولــــــــــــمييش الهوينا ك نه مع  جعب همكلخوف الرايء وخوف 

 يلـــــــــــ رسا وهجرا مس تقمي نب   احصـــــــــــوهو تقي أ ملعي ن

 ولــيف اخلافقني وهو لطيف مخ  عـهل صيت مشهور وذكر ذائ

 ون عدولـــــــــــــقوم كرام عارف  هــــــهلل بني عباده يف أ رض

 دولـــــــبقلوهبم يف لك حني ع  واهلهاوهلم عن ادلنيا ادلنية 

 بولـ ومبن عىل اخللق احلسن جم   ا رسهــــــطوىب ملن هلل صف

له  ا موصولــــــــــوهبم يكون دامئ  هـــــــــومبن يوايل أ ولياء اإ

ــ وبقوهلم وبفعلهم وخبل   را مل يزل مدلولــــــــــرسا وهج  قهمـــــ

 ن مقبولــــــــوهبم عىس اإين أ ك  اــــاإين هلم يف هللا حبا انحص

ــ لنبينا من رب   وازىك صالة مع سالم دامئا  نا مرسولـــــــــــــ

 } وقال رضي اهلل عنه {
 الــــــــأ برشوا بلقبول منا وفض  ال وسهالــــأ هيا الزائرون أ ه
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عتقاد آخ  من أ ىت زائرا حبسن اإ  رته وأ ولــــــــــفاز بلسؤل أ

 الـــــــفالويل عنده املواهب جت  زمـظنمك وجدوا بعفاحس نوا 

 الــــــــــــفبه وقتمك يطيب وحي  دقـفاس تعدوا ملا تشاؤا بص

خالص ن  ــ وبإ  الـــــــيف مجيع ال مور قول وفع  ية أ س تعينواــــ

ــ بل أ عز وأ غىل م   اق طبــــفهىي اكلكمييا وتري  نه وأ عالــــــــ

 الــــــطاب هل فرع ما أ راد وأ ص  الـمن توجه هبا عىل أ ي ح

 الــــــــــــــواذكروا ربمك كثريا خم  واتقوا هللا مااس تطعمت بعزم
 الــــــــــــــيك يكون به منريا حم  من مجيع اذلي به القلب يصدا

ذا اكن ذاك رسا وهج  الــــذب أ هـصار للواردات واجل  راـــــفاإ

 د ليس يبالـــــــــــــــــبنعمي خمل  اة وحيظى ـــــوتطيب هل احلي

 الــــــــــوزايدة كام يف النص يت  طىــــوبفضل الإهل مارام يع

 الـــــتبلغ السؤل واتبع القول فع  امــحصح القصد أ هيا ال خ كي
ذا قلت ل ؛ فب  أ رج فضل الإهل وخف منه عدل لــــــــــواإ  ادر بإ

 زا وذلــــــعىل ذين منك جعزد   وحتقق بوصف ضعف وفقر

 وة منه فضالــــــــــــواقتدار وق  زـــيك حتوز الغنا وحتظى بع

آخر وهو ظاه  الـــــــــــــبطن بلكامل دأ ب حت  رــهو أ ول وأ

 امل يشاء مااكن الكــــــــــبل وم  راــــشاء مااكن يف العوامل ط

 ا وعدلـــــالعصاة حقحمكه يف   لـــــــأ مره انفذ بعدل وفض

 ود أ وىلـــــــحمسن مفضل وللج  ميــــــوهو بلطائعني بر رح
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 يك مقاماهتم عىل الصدق تعــــال  وفق املؤمنني منا ولطــــــفا

 واحلذر تغفلوا عن الشكر همـال  فاشكروا هللا تظفروا مبزيـد

 أ هال فاغمنوا فضهل وكونــــــوا هل  هو قيد للك خـــــري وصيد

 فعليه الإهل  سمل وصــــــــــــىل  اـخري الرباي بلرسولواقتدوا 

**** 

 } وقال رضي اهلل عنه {
ليه منه   هذه ال بيات جواب عىل بعض حمبيه وصلت اإ

 رساةل ، فقال : 

 ات شفت عليلـــــــأ هال وسهال بأ بي

 غلــورست القلب بعد أ ن اكن مشت              

 رمـــــــــــــــاجلود والك وذكرتين أ هيل

 ن ال ولــأ سالفنا ذي مضوا يف ال زم              

ــ ل هنم معديت يف لك انئ   بةــــــــــــــــ

 يل ويلــــــــــــوليس يل غريمه فامي ع              

ذا ما أ زمت أ زمتــــــــــمه الغي  اث اإ

 ادث اجلللع احلــــــــــومه س ندان دلف              

 ن منك لناــــــــوقد أ ىت ايعفيف ادلي

 ىل من العسلـــــأ بيات فهيا الكم أ ح              

 ربـــــــــــــــاإهزت قليب لها ملا أ تت ط
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 لــة ال مـى غايفابرش مبا ش يئت تعط              

ــ يكفيك حبك ل هل البيت منق   بةـــــ

 قلـــــــــك مبنتقلبـفرسمه ليس عن               

 ودهتمـــــــــهيناك مانلت صدقا من م

ل م                 يلـــــــمفا سكن حهبم يف قلب اإ

 نتــــــخريا وعويف من البلوى ومن ف

 قلــــــــــــــومل يزل أ بدا بلنور مصط              

 ربكهتمـــــــــيف ادلنيا ب مك انل من عـز

 وم الس بل ــــــــرجال قاموا هبم يف أ ق               

 افهممشاهدة بعضهم بعضا وأ وصــــــــ

 لـــــتغين اللبيب عن التفصيل وامجل              

 اـــــفاغمن هديت اقتفا الآاثر حتظى مب

 لـــــــترجو من العفو والتأ ييد يف جع               

 هبمــــــــــــــفأ هل بيت رسول هللا ح

 ملــــــــكزن لنا مثل كزن صاحب الع              

 لـــــــــــــــواعمل بأ ين فقري مامعي مع

ل عىل هللا فامي أ                   وه متلكــــــــــــرجاإ

 معينــــــوالظن يف ماكل ال مالك أ ط

 فع يلــــــــــحبسن ظن به أ رجوه يش              
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 بهـ الرمحن أ حس  سوى الظن يف مايل

 لـــــذخرا ل ين حليف العجز والكس              

ر  ذا ذكرت جزاء ال عامل اإ  تعـــــــدتاإ

 فرائيص وامتلت بلغم واخلجـــــــــل               

ذا   ايحرسيت حــــني أ دعى للحساب اإ

 قام القصاص هنـــــار اخللق يف زجل              

 ذا أ قول وماعــــــــذري فيا أ سفيما 

 اإن كنت بني اخلطـا واذلنب واخلطل              

 وشاهدوين مجيع العاملـــــــــــني وقد

 س ئلت عن مامعلت العمد والزلـــــل              

 ولهناك نصري قط يســــــــــــــعدين

 وليس ينفعين عذري ولحــــــــــييل               

ل رجايئ يف املوىل ومعتــــــــــــقدي  اإ

 ل كرم اخللق أ محـــــــــــد خامت الرسل              

 وأ هل اللك وال حصـــــــــــــاب أ مجعهم

 ايرب سأ لتك هبم أ رجـــــوك تغفر يل              

 ووادلي ولك  ال قربــــــــــــــني ومن 

 واحفظنا من العـــــــــــللأ حبنا فيك               

 وعافنا واهدان فاللك منتـــــــــــــــظر
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 لنيل جدواك فاكرم واجرب اخللــــــــل              

 } وقال رضي اهلل عنه {

 ولكــــامحلد كل اياذلي دامئ عليك ال

 وايل وفامي سهلــــــفامي تعرس من اح              

 يف الرباري بقلدد ما ــــمحدا كثريا ع

 لـوازىك صاليت مع التسلمي يف لك ح               
 لــــعىل النيب املصطفى اخملتار كزن املق

 لـذي قد هداان اإىل ادلين القومي النب              

 دامئ املتصلـــــوبعد فازىك السالم ال

 ابر احملتفلــعىل الرشيف الشكور الص               

 لـــــال ذاكر والعمل اذلي به معبنواع 

 لــــط غـمحمد الاكف ذي ماطاف به ق               

 دى يش تعلــــبل مل يزل فيه مصباح اله
 به وصل ماينفصلقوكل وصل واتصل                 

ن غابت أ ش باح منا أ رواحنا تتص  لـاإ

 أ جسامنا تس تقلحصل تعارف قبيل               

 حديث املصطفى املرتسلمبا ورد يف 

 لــــفظ الفصيح النبـومارشحته يف الل              

لينا نق  لـــــــعرف لنا واس تجدان ما اإ
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 لــــــــعليت واهنلتنا ايخري مهنل وع              

 ه نلكـــــالكمك الطيب أ طفا لك لك

نسان ذايك نب                لـــــــــــملا وصلنا بيد اإ

 لشاف قلأ عين عوض لبرح مرسور 

 لـقــــوأ ان مشاهد رضحي أ س تاذان معت              

 لــــــمع احملبني ما فهيم حسود أ و نغ

آن وندعو بف                ــ نتلوا القرأ  تقار وذلـــــــ

 د بيشلــــوا وحتل حد حط منا كام ق 

ــ زايرة اللك منا نرجتي تقت                  بلــــــــــــ

 بسعد بوهود عوين يف الوطا والعلك

 زلــــــدليلنا يف املهمة حيث نىش ن              

 هو اذلي به عىل طرق الهدى نس تدل

ذا استهبم أ م                لــــرا للمسائل حيــوهو اإ

 تحلـ ية املن ــــ لهفي عىل اوقات فهيا بغ 

 ا نس هتلــــــكنا لهمضت علينا وقد                

 د تكل ال شهر هتل ـــــفهل ترى ايمحم

 لــــــــوتكل ال ايم ذي ماقط فهيا من               

 ا يبهتل ــــــــعىل الصفا والعبادة بدلع

 لــــــحبرضة الش يخ سريه للمعايل جع              



 العطاسديوان احلبيب جعفر بن محمد 

 

 67 
 

 ل كسلــــفـمغواخوان يف هللا مافهيم 

 ه نصلـــــــــــــب عنا بغاان حنو ببيذ              

 ل هل تعل ـقمن يل وهل يل مباشاءه و 

ــ ومن حبمل اخلفيفه والثق                 يهل يشلــــ

 لـــــبعده وحلنا نقف يف البيد أ ونرحت

 در ينسم من بعجزه وحلاهل من مب              

 لـــــوهل فىت لذلي يشلك علينا حي

 قار وذل ـــــــــــونلزم الباب عنده بفت             

 } وقال رضي اهلل عنه {

 بلرضا وال نس عودي  بلييالت السعودي

 وأ فوز بلكرامــــــــــه  وهبا خيرض عـــودي

ليـــــنا  بذلي أ وجب عليــنـا  أ حسن هللا اإ

 زاده هللا ودامـــــــــه  فضهل الواسع دلينــــا

 وحظينا بلقــــــــــيام  بلصيامقد ظــفران 

 وامحلاية والسالمـــــه  فعىس حسن اخلتام

 وعىل الطاعات اثبـــر  وصابرأ صرب  اي أ يخ

غتمن مازلت قــــادر  قبل تغشاك الندامــه  اإ

 لك ساعه فيه مـغــــمن  شهر رمضان املعظم

 هينا من ايصاح قامــه  لتكسل فيه تــندم
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 ول هل ادلين ساعــد  وجاهــداإجهتد فيه 
 قد دان منـا انرصامــــه  واعمل أ ن شهر احملامد

 أ عين العرش التـــوايل  فاغتمن هذي الليايل

ن تشأ  نيل املعـايل آمــه  اإ  دع رقودك والسأ

غتـــــمنها   ايمرسة من يقـــــــمها  ليةل القدر اإ

 وبدت فيه عالمــــــه  قد ظفرها من علمها 

 وادلاينه والزهـــــــاده  الرجال أ هل العباده

 وهبم نكفى املالمـــــه  مه لنا يف اخلري قاده

 والباك واجراء ادلموع  هذه أ وقات اخلشوع

نقضا وقت الهجوع هندامـــــه  اإ  وأ ىت وقت اإ

 من مرارات الفــــراق  قد كفاين مـا أ وليق

 فهامــــــهمن هل أ دىن   كيف يسلوا ايرفـايق

 وعن الشهوات صوموا  اي أ هيل اخلري قوموا

 مل خيب من اكن رامه  ولفضل هللا رومــوا

 دامئا وادلمع هـــــــايم  ودعوا شهر الصيـام
 عل حتظوا بلكـرامــــه  واسلكوا س بل الكرام

 دامئا ماجفر معـــــــــد  وصالة هللا رسمــد

 ذخران يوم القيامــــــه  نبلغ الهادي محمــــــد 

 } وقال رضي اهلل عنه {
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كرامـــــواجلود والإفض  الل وامجلال والهباــــــايذا اجل  ال والإ

نع  دا ايمنعامـــــــــايواجدا ايماج  امـــــــــمتفضال بسوابغ الإ

 نا بصحة ال جسامــــ أ منن علي   اــــــــــايمبتدينا بلنوال تكرم
 اه سلمنا من ال سقامـــــــــرب  نس تعطيك ايندعوك نس هتديك 

 اعتك لالإسالمـعوان عىل ط  رزقا طيباوارزق عبيدك منك 

 ايمــــاحـيرضيك عنا وامحنا ي  اـــــوارشد وسددان ووفقنا مل

مت  هـــــفلقد أ ىت منك امجليل فمت  امـــــفل نت مقتدر عىل الإ

 ال بل ب وال يتامـــــــــمتكف  اـماكل أ مرن حنن العبيد وأ نت

ب  ماش ئيت فاصنع مال مرك دافع  رامـــــــــمتفرد بلنقض والإ

 امـــــفاحمل عن الزلت والآث  رجتىـا واملــــأ نت اللجا وامللتج

 ايف املرىض من ال لمـــــايش  والطف بنا ايرب واجرب كرسان

 دامــعايموجدا فضال من الإ   برك لنا فامي رزقت من العطا

 دامــواجعهل كل من صاحل اخل  واجعل عبيدك دامئا كل ذاكرا

 امــــــواجحبه عام يوجب الآث  ةـــــــــيف طاعة وعبادة وأ مان

 امــــــيبىل هبا احملروم لل رح  عةـــــوبقطيذكر أ  من فرتة عن 

 رامـوانفي السوي عن بغييت وم  اـأ مل  حببك قلب عبدك دامئ

 واوصهل واكفه جرمية الإفطام   الغري الفقري تفضالواقطع عن 

 امــــــــــحبقيقة للعرب وال جع  الـفل نت أ نت ماسواك موص

 ور والآاكمــــــــوال رضني الغ  السموات العالواخللق طرا يف 
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ــ اللك اكئن واملكون رب   ماشاء يكن يف الكون بلإهيام  ناـــــــ

هم  نــــــده ما أ راده اكئير مايش   ع الإحاكمـال مــــمن غري اإ

 در ال رزاق بل قسامـــــومق  قةــــماكل مجيع الاكئنات حقي

 امـــــــــــــوأ بهنا بلعمل وال فه  ةــقسم الغرائز والطبائع قسم

 ومة بزمامـــــــــــــــبلغة مزم  ةــــــومقدر أ فعال العباد حبمك

هانة  ع  اءــوالشقليكن فريق لالإ كرامــــــــوفريق لالإ  زاز والإ

 امــــــــــليتصور قط بل وه  ادرـدل وفضال من كرمي قعــــ

ق  اــــــعلمه مبا يأ يت كعلمه سابق  دامــــمتعرف يف اخللق والإ

لهىي وكفاين علم  امــــيف عامل ال صالب وال رح  هـــــحس يب اإ

نع  اــــفعساه يرضينا ويريض فعلن  امه حبسن ختامــــــــويمت اإ

ــ وعساه يبقيين بقاء طي   حىت حيني احلني وقت حامم  باـــــ

ــ ومييتين ملا جت   المـع الإســــمس متساك برشائ  يين منييتــــــــ

ميان بريب مؤقن  ظين سايموحبول حمض اجلود   اــــــــمع قوة اإ

 رر ال ايمــــــــــــمتكررا بتك  اــمث الصالة والسالم مضاعف

 رام وحصبه ال عالمـــــوأ ل ك  دــــــهيدى اإىل خري ال انم محم

 } وقال رضي اهلل عنه {
ليه من احلبيب    هذه ال بيات جواب عىل أ بيات وصلت اإ

 العالمة معر بن سقاف بن محمد بن طه بعلوي : 

ل ذو اجلالل ـــــــــأ مح  امحلد مفا يس توجب ملن محدا  املنعامد اإ
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ذ خصنا بنب   ة والعمىــوهدى به بعد الضالل  يهـــــــــ شكرا هل اإ

 الل وسلامـــــصىل عليه ذو اجل  به س بل الهدىوأ بن لالإسالم 

 د والسامـتعداد مايف ال رض يوج  والصحب الكرام واتبعوال ل 

آتتين منمك رقع  ام ال جنامـــــــممن تساىم يف املق  ةــــــوبعد قد أ

 ام ال خفامـــــواحلمل والتقوى الإم  ا ــــحبر احلقيقة والطريقة وامحل

 اه سامــــــــومست بطلعته ومعن  هـــــــــمعراذلي معر به أ وطان

 اـــــفوصال شأ وا بغية الرغب مف  سقاف العال ايحبذا شأ وى ابن

لهيا املنهتىى ل ويل ال  ل اإ رمت  هنىىــــ اإ ل مريب قد اإ  اـــــليسرتيب اإ

ل   أ ين احلرب املالذ بأ نهـــــــــــبن أ   ــ يرعى الوداد ملن اإ نامتــــ  يه قد اإ

 ني تقدماـــــمن فضل رب العامل  هـــــــوتعارف ال رواح أ نبا أ ن

 يب بل أ عظامــــبرشاي هذا مطل  اـــــامحلد هلل العظمي ظفرت ي

ذ خصينــــامحلد هلل الك  ا س اميــبوداد أ هل الفضل صدق  رمي اإ

 اــــرمـأ بنا البتول أ ل الرسول الك  بيت السعادة والعبادة والتقى

ماهمم يف وقتنا هذا ال  ل وده مغامنـــــــغمنوا بربكته أ ه  ذيــــواإ

 ايل سلامـــــــقد اكن هل حنو املع  اإمسه عيل نعم الويل طوىب ملن 

ــ أ كرم به من مشفق ايلي   عامــــــــــــكنت بناديه العزيز تن  تينـــ

ذ مل أ كن ذاك أ ك  اـدام يف لك النوائب أ خدمــــخ  نــبل ليتين اإ

ن أ جرماـــــــاإحسانمك ون  اــــلحترموا ايساديت عبدا رج  والمك اإ

ذ أ ىت معرتف  بته وسط امحلا ـ أ دخل ومن أ حب   اــــــقولوا جلعفر اإ
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ذا ــ دخلتوه امحلا ايح  فاإ  دمت عليه تكرما ــــــجودوا مبا ج  بذا ــــــ

 امتــــوالعرف واملعروف بل والإح  هـلــــفاجلود والإحسان أ نمت أ ه

 علامـــــــمس تجداي مس تعطيا مت  ايساديت جودوا عىل من أ ممك 

ن مل أ كن أ هال ملا أ مل  ــ اإ  كرام فرمبا الل ــــــــــــــفأ نمت ال ه  تهــــــ

ذا أ ىت متكرما  راه ندب أ ويتحامتــــــــــــيندب ق  ضيف الكرام اإ

آمل أ ن تكونوا أ حب  دو طاملا قد أ خصامـــــيل من ع  ةـأ رجو وأ

 رمت أ جحامــــــــــــــــلكنه همام ذك  اـمازال يسعى يف هاليك دامئ

 دو متطردا متندماــــــأ حضى الع  ةـــــــــهللا أ كرب قد أ تتين نفح

 ا متأ ملاـــــــــصار قلبا موجع بل  ق ــــمتوا الصنيع بفك قيد مغل

 اــيف روضمك روض املرسة دامئ  قيــــلوين أ رتـأ سأ لمكوا أ ن جتع

 اديت ورد الظامــــمن وردمك ايس  أ جين جناء طيبا بل وارتوي

 د للتاليق ولكامــــــالشوق واج  هـــــومقال نور ادلين يف أ بيات

 رمي وأ حكامــــالكحقق لنا ال خ   نش تاق حنوه لك وقت طاملا

ذا مهمت فلكامــــــحىت أ ع  اديتـلكن أ عينوين جبذب س  ان اإ

 جـــوده وانعامضال فأ سدى لنا اإ   عنمت عليه يكون سهال واذلي

 فلمك حوت من أ هل حرضته سام  اإين مولع بلرايض ومن حوت

 ـع من يف الكون رب راحاممجلــي  وامحلد هلل اذلي ماغـــــــــريه

 دأ يب عليـــــــــــه مصليا ومسلام  واملصطفى زين الوجود محمـد 

 } وقال  رضي اهلل عنه {
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هذه ال بيات ميدح هبا ش يخه س يدان احلبيب عيل بن  

 حسن العطاس : 

 ذا سقميــــل هـايعاذيل دعين اإين اللي

 ان مقمي ـــــــــصايب متمي هممي يف امتح                 

 يه الرذميـ من اعياين شب  وادلمع سايل

 بح مضميـ خدد جفوين وقليب ال بمك أ ص                   

 مي ـمن بَعد بُعد ال حبه بن يل لك خ

 حهل مكرتب جمي مميورصت يف شد و                   

 يل بصاحب ندميمن يل وهل يل وأ ىن 

 زين قس ميـــيكون يل يف مرسايت وح                 

 وىل الرءوف الرحميطاعة املمعني يف 

 هل ذممي ــــــيفرح مبا زان اإىل مااكن فع                  

ــ لهو جباهل ولحاسد ولهو ل   ئميـــ

 ايف كرميــــيدفع بسيئاته احلس نات ص                  

آمر وانيه نقي اجليب قل  ــ أ  به سلميــــ

 مضميمه ضاينصف ولينتصف لواكن                  

 قى مس تقميــيصرب ويشكر ويرىض بلت

 ميــودود عاقل ورع عارف حبايل حل                  
 مثل احلبيب النجيب املس تجيب الكرمي

 خي الكزن امليل الطخمياحلسن ش يأ يب                    
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 ميـه واليتــــملفا املساكني كهف ال رمل

مام سلطان عادل                     ميــلآهل وقته زماإ

 دين واحلش ميـــــحاهل وماهل بذل به لل

 من عني مميمذ غاب عين عالين الوطب                     

 ه اكد قليب هيميــــــــهمام ذكر من فراق

 فهل ترى من فىت يف اخلري عاشق مهمي                  

 ميــــــــاتره يفسح يف اجلوده واتره يغ

 ميـــــــيقول أ انكل ومطلوبك مجيعه مت                  

 ميــــبكون خدام كل مملوك من غري ق

 ميــماخالف أ مره ومن حييي العظام الرم                  

 وخذ سني مميلوقال يل دع دوى شايف 

 ميــــع علحيث املداوي بلطبايفعلت                   

 حمبوب قليب نعميقل يل مىت ماوجد 

 فلك مقصود يصلح به جديد أ وقدمي                  

 نا تس تقميـــــــــــــ هلل بهلل لك أ حوال 

 رميــــــــايرب ايرب ايرب ادلرك ايك                  

 ــرميــكــاملكل أ دركنا بلطف ايماكل 

 فضال ومنا وجودا ايعيل ايعظـــــــمي                 

  ورخر لنا منا صديقا محــــــــــمييرس
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 يدلنا ايمصد حنو الطريق القـــــــــومي                  

 يكون فينا لنا مثل الطبيب احلكــــمي

 واخلمت ايرب وفقـــــــنا عىس نس تقمي                  

 وصل ايهللا عىل من جا بطاسني ممي

 الصبا والنس مي وال ل والصحب ماهب                   

 التسلمي دامئ مـــــدمي أ زىك صالة مع

 } وقال رضي اهلل عنه {

 دينا بلسالمـــــــــــايمبت  يقول خو علوي عليك السالم

 ذي طاب من حس نه الكم  يح الالكمــ ايطيب املنطق فص 

 قامـك عىس تشفى السفب  قامـــــأ لفاظك احللوه دوى للس

 امـــــــحريان يف مهران ه  مس هتامفادرك غريقا يف الهوى 

 رامــــهل طب شايف للغ  اكس الغرامعاشق سقي مسكني 

 ذلمام وا اـأ حنوا عيل وارع  رامــــــــغاره وشاره يف جعل ايك

 املقامهذا فساعدوين يف   ام ـــــــــــأ مقمت الولهان يف ذا املق

 ن اكن رامــــــــــللريم م  رض للسهامـــــــــلترتكوين اكلغ

 رامــــــــــوليس ماراموا م  رامـــــــــقدراموا العذال مين م

 امــــــاإي والنيب خري ال ن  امـقصدي خيالف ماعنوه الغش

 المــــع اإىل نفيس املـوارج  وامــــــــــــلكننا بعذر مجيع الع

 امـــــــــومل يكن ماكن زم  أ مسكت الرسن واللجام أ نينمع 
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 دامــــــولنفع يش من ص  صارعت واكرثت اللقا والصدام

 ر املنامــــــوطاب يل جه  امـــــاحلاصل اإين قد جهرت املن

 امـوالقيت نفيس يف املظ  امــــــعفت الفواكه لكها والطع
 المــــباح الظـ يأ يض مكص   رايج وصال من هو حوى الزين اتم

 د مافت العظامـــــمن بع  امــــخي طنب يف فؤاديالزين 

آقدر محلل البني بع  امــــون من فطـاملوت أ ه  امــــد الفطـمأ

ن قتل احملبه حـــــــرام  لو مزقــــــــــوين بلسهام  ماظن اإ

مــــــام  أ حبت محلي وادلماء والعظــــــام   العاشق العذري اإ

ذا سكل س بل  ولعىل من اكن عاشق مــــالم  الكــــرام اإ

 وازىك الصــــالة والسالم  وامحلد هلل الكرمي اخلـــــــــــتام

 املصطفى نور الظــــــالم  عىل رسول هللا خري ال نـــــــام

 } وقال رضي اهلل عنه {
هذه ال بيات ختميسا عىل قصيدة احلبيب عبدهللا بن  

 علوي احلداد نفع هللا هبم امجليع : 

 وأ وقايت وأ زمــــاينطابت حيايت 

 وطاب عييش وأ اييم وأ حــياين

 ملا قنعت مبا ذو الطول أ عطاين

ن القناعة ك  عيشها الهاين أ يخ هديتفاغمن   زن ليس بلفاينــــــاإ

 ونزه القلب عن حش وعن هــلع
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 واقتد بلك تقي زاهــــــد ورع

 وكن هديت هبم من خري متبع

 محيدا رفيع القدر والشان تعش  وعش قنوعا بالحرص ولطمع

 فاحلر يف طاعة الرمحـــن ديدنه

 نفاق أ مواهل هلل فافطـــــــــــــنهاإ 

ن   كنت حتس نههذا الغنا فالزتمه اإ

 حلادث ادلهر أ وللوارث الشاين  زنهــــــليس الغين كثري املال خي

 ماظاهر اي أ يخ بهـر مكشتـبه

 ولهجول غيب مثل منتـــــــــبه

 ولرخي رش يد مثل ذي سفـه

حسانـــوليس ينفق يف ب  ل ومن ش بهــجيمع املال من ح  ر واإ

 أ صابه مصم عــــن رشده ومعى

 جعب وحش عىل احملروم قد حكام

 هوى هواه به يف خبـــــهل ورىم

 يشقى هبا بعده يف معره الثاين  ل املامت كامــــــشقى بأ مواهل قب

 مانعهاأ فدي برويح أ يب النفس 

 جامع خصال الكامل نعم جامعها

 عقل وعمل وحمل اجلود رابعــــها

ن الغين غين النفس قانع  ــ اإ ميــــموفر احلظ من زه  هاـــ  انــد واإ
 هذي الصفات اليت سادوا هبا العلامء
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 مع سواها فيــــــا هلل من حكام
 الكرام كامفليس من حاد عن فعل 

يقـحوت يداه من ال  اــبر كرمي رخي النفس ينفق م  انــــدنيا بإ

 هللا وفقه فضـــــــــــال وأ سعده

 وأ رتضاه لفعل اخلري وأ يــــــــده

 وخصه مبزااي منـــــــــه وارشده

ع  دهـمنور القلب خيىش هللا يعب رسار واإ  النـــــــــــويتقيه بإ

 مشاهــــــد لكتاب هللا مس متع

 مرتــــــــدعوممتثل لالكم هللا 

 عام هنىى وعىل الطاعات جمــمتع

ــ مؤيد راخس يف العمل مت  حسان   بع ـــــــــ خالص واإ  أ ثر الرسول بإ

 } وقال رضي اهلل عنه {

 انــــبلفظ طيب ال حل  حدى يل حادي ال خوان

 وبه زال الصدا والران  فأ ذهب عين ال حزان

خ  ني انداينـــــــــك نه ح  وانــــوبرشين بيا اإ

 ة ال درانــونظف مجل  اينــدوى ترايق أ عط

 ياديـ مىت عهدك بأ س   اديــــــفقلت أ هيا احل

 نــــــمجعهم ربنا الرمح  فقال الساع يف النادي

ن ترد لق  ــ فبادر اإ  ياــــ ك هبم حي ـعىس رب  ياــــ
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ــ فلو أ  نَّ كل ادلن   انــــــبرؤيهتم فهىي جم  ياــــ

 ورست حنومه ساعي  داعيــفلبيت دعاء ال

س ىل أ س يادي أ كن يقظان  راعيـــعىس أ ين بإ  اإ

 ......  ادهيم ــــــفلام جيئت ن

 وا يل قبلت الآنـوقال  ........

 ط ليشقىـــــــكامان ق  اــقــــفنحن قوم من يل

 اإىل اعىل ذروة الإميان  فكن معنا عىس ترقا

ــ ل نك من حمب   د رغب فيناــــقن ــومم  يناـــــــ

 ودمعك ساحب هتان  يناــــ ناج ـ فمك قد كل ت 

 دعي صادقـــــوفامي ت  اشقـــــعرفنا أ نك الع

 انـــــحببل املاكل ادلي  وأ نت املاسك الواثق

 ه أ نىســــــــبلقياان وب  فقر عينا وطب نفسا

 دة ال زمانــــودادك م  ق لننىســــوحق احل

ع  ارــــــــولكن اتبع الآث  ك وبلإرسارـالنــــبإ

ــ ولزم س نة اخمل   عىل ذكل نكن أ عوان  تارــــ

ن ظهرت  فهال هتتـك ال ســــتار  كل ال نوار واإ

 مفا من خلقه لـه ثــــان  ولتركن اإىل ال غــــيار

 ول عن ذكـــره ساعه  ولتغفل عن الطاعــه

 الش يطاناإىل مايريض   ل ن النفس نزاعـــــــه
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 وكــــن بهلل سايسها  حفاذر من دسائســـها

 مفن عهنا غفل هيــتان  ول عن حظها تسهىى

 ورس حنو العال معـنا  فأ فهـم رس ذا املعــــىن

 وخلف مجةل ال كـوان  وكن من حيث ماكنـا

 وصدق النية أ سلوبك  وأ قبل حنو حمبــــوبك

 الإحسانولزم رتبــة   ليك حتظى مبطلوبــك

 } وقال رضي اهلل عنه {

ــ ومع   ادينا وحياانــــلن ءأ هال مبن جا عالانـــ  نا ال نس به رسا واإ

حسان  بةــــ وزال عنا العنا واهلم قاط   اــبمك أ هيل الوفا فضال واإ

ل بأ ن  اــجودوا علينا مبا عودمتوان مف  وارمك تنجال غدراانـــــــــــــاإ

ذا شهدان جامل ينجيل الران  أ مجعهوحيصل السؤل واملأ مول   اـــــاإ

 اـني خرسانــــعىل سوامك أ عد الب  اإين ومن زادمك حس نا وفضلمك

 حظ الفقري الضعيف احملض حرماان  لجيعل هللا منمك أ هيا الفضال

 اــــــول أ رى بعدمك أ نسا وسلوان  ساديت بدل ل أ رتيض قط عنمك

ذا  آمهلو اإ  اــلك مطلوب دنياان وأ خرانمن   صلمت وصل ماكنت أ

ن   ظالم الليل أ حياانأ هنا الكرى يف   نأ يمت فال عيش يطيب ولواإ

ذا خال عن أ هيل الفضل مغنان  داــــــــوليذل لعيين منظرا أ ب  اـاإ

 اــــــــومه جيلون تكديرا وأ حزان  بةـ مل ل ومه عديت يف لك انئ 

 اــــــبساتيهنا اخلرضاء وبدلانول   ل أ بتغي رونق ادلنيا وزهرهتا
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ن مل أ رى من هلم يف القلب مزنةل  ور يغشاانـــــورسمه مل يزل بلن  اإ

 اـــــــهيدي هبم رهبم جعام وعربن  ةـــــمه نعمة من نعمي هللا اكمل

 اــــــوينثين عهنم العطشان راين  ان رؤيهتمـوتنعش الهامئ الوله

 اـمريض قلب وأ رشد مغر حريان  وشفامك فرج هللا من كرب هبم 

ذا ماادلهر أ عيان  قرــــوم مفتــقوموا ملن أ ممك ايق  اـــــوساعدوان اإ

منا هذه ادلنيا مك  اـخداعة خدعت أ لباب من عان  درةـــــــــــفاإ
 اــنعميها منه واحضى العز خرسان  ادلهر واس تلبتمن ساملته أ حربته 

خوان  عــــــأ محوا أ حبتنا عبدا بمك ول  اــــــــــــووادليه وأ ولدا واإ

 رياانـــــــــــوحصبنا وذرارهيم وج  ولك من حبنا يف هللا والقرىب

نمك سبب يف لك مصلح  اـــــــلنا من هللا جل هللا مولن  ةــفاإ

ذا ما العبد أ مسكه  مل خيىش سؤا ولنفسا وش يطاان  أ نمت كحبل اإ

 اـــــــــونرجتي منه توفيقا وغفران  فضال من هللا حنمده ونشكره

ذا ظفران حبسن الظن برشان  ةــــــظن مجيل فيا هلل مكرم  اــــاإ

ــ امحلد هلل شكرا عد نعم   مي هللا أ نشأ انـــــــــومن أ جل نع  تهــــ

نه خلق الإنسان من عل نساانــــــوخصه بع  قـــفاإ  د أ ن سواه اإ

مياانـــــــــــوزاده هللا اإسالم  هــــــمبا أ بن هل النجدين واكرم  ا واإ

ــ وضده خصه مق   هـــــهذا ملن حبه الرمحن وفق  تا وخذلانــــــ

حساان  ايرب اإين وقفت بفتقاري عىل    بب الهدى فاهدين منا واإ

 أ عىل الورى شاانأ وىف سالم خيص   وازىك صالة عىل اخملتار يتبعها
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 اــــماحركت نسامت احلي أ غصان  عهم  ـ وأ هل وعىل ال حصاب أ مج 

 } وقال رضي اهلل عنه {
هذه ال بيات ختميس عىل قصيدة احلبيب عبدهللا بن  

 علوي احلداد ريض هللا عهنم : 
ن ترد رضوان   ذو الطول واملننأ يخ اإ

 وعزا بالذل وفضال بغــــريمن
 الكون مؤمتن وتبقا عىل ال رسار يف

 وقلبك نظفه من الرجس وادلرن  عليك بتقوى هللا يف الرس والعلن

 وأ نفاسك الاليت تعذر عذرهـا

 وأ ايم متيض ليس ميكن ردهـا

 لطاعة مبدينا املعيد لعدهـــــا
 سوى امجلع لدلار اليت حشوها احملن  وخالف هوى النفس اليت قصدها

 وابليس أ عدا من اعتداهام والهوى 
 وارتــــدا ابطاعهتم مك ضل عبد

 بلظاملني كل اقتــدامفهام يكن 
 نتـهديت من افتوجانب ولتصحب   وأ حصب ذوي املعروف والعمل والهدى

 وسمل ل مر هللا تضحي مسلام

منا  وأ صرب عىل بلواه واشكر فاإ

 هام لرضاء هللا يـاصــــاح سلام
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ن ترض بملقسوم عشت منعام ن مل تكن ترىض به عشت يف حزن  واإ  واإ

آجال نزرا حقريا  آجـــــلفبع أ  بأ

 نعمي خطري دامئ غري زائــــــل
 وخذ يف الطريق املس تقمي أ خذ عاقل

 نـــولتهل عن ذكر املقابر والكف  وصل بقلب حارض غري غافل

آه لفان ميت يطلب البـقــــاء  فأ

 ويعمل أ عامل امحلاقة والبقـــــا

 اـوطوىب لعبد فاز بلزهد وارتق

ل جنة مل  ق هللا فامسعنـــــوانر ملن مل يت  اتقىن ــــوما ادلار اإ

لهىي وقفنا حتت ببك فاعطن  اـاإ

 وبرك لنا ايذا اجلالل وعافنـا

 فاإان جعزان واعرتفنا بفقـــــــران

 جبودك واعصمنا من الزيغ والفنت  اــــفيارب عاملنا بلطفك واكفن

 والنقص دينناوسمل من الآفات 

 وثبت بفضكل كهلنا وكبرينـــــا

هل العاملني دليلنــــــــا  وكن اي اإ
 والس يد احلسنلس نة خري اخللق   ووفق وسدد واصلح اللك واهدان

 الكمه رسوكل من أ حياء القلوب

 وخري ذمام يف ال نـام ذمامــــه
 به الكون طاب واستنار ظالمه
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آخر الزمــــن  عليه صالة هللا مث سالمـــــه  صالة وتسلامي اإىل أ

 اهلل عنه { } وقال رضي

 اينــــكام وصفته أ عي ــاشيئا غريب  هلل ماشاهدت ايصاح أ عياين

آذاين آذاينــــــــوزال ماراعين ع  وانطق بلفصاحة مسعت أ  ين وأ
 داينــــووج وايقـحتركت منه أ ش  بل رسين ذاك واطربين وأ جشاين

 اينــــــتفضال متتيل من مائه أ دن  اينــــال أ دنـوددت لو أ نه بحل

 اينــــجلمع اعرتايف بأ ين اخلاطي أ    اينــــه أ جلـل ن شويق اإىل اندي

 داينــــايص مع الــففضهل انهل الق  ينانارمت أ دـلكن ظين اإىل م

 املرشب الهاينطوىب ملن انل منه   لواكن يل لك كزن عنه ماالهاين

 راينــسقاين العذب صايف املا وأ ق  اينــــــهو عامل عارف بهلل رب

 اسد الشاينــــلحـماللعذويل ولل  راينــوخصين بلندا ما بني أ ق

 طابت حـيايت وأ وقايت وأ حياين  من خمرٍب برتفاع القدر والشان
 وقد رفع مرتبة قــــدري وأ سامين  وذو اجلالل شفا سقمي وأ حياين

 هو اذلي عن صفات النفس أ فناين  يأ يت وأ س ناينيف من تقدم ومن 

 هلل محــــــدا كثريا ليس بلفاين  وخصين بملواهب ذات أ فناين

 أ محده محدا أ ويل عمل وعرفاين

 } وقال رضي اهلل عنه {

 ول الناظرينــأ نوار تهبر عق  عة رأ يتـــــــالبارحة ليةل امجل
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 ارضينــــريب هباتيك مع احل  يف طهيا أ رسار مكنونة فليت

 نيــأ سقاين هللا من ماء مع  ويتـلعلهم قد حووا ماقد ح

 نيــأ طلبه ممن جييب الطالب  ه وقيتـــــا وبيل بئك سا هني 

 احلصنيحصن راتب جلدي معر   ا قريتـــــــــأ جابين خالقي مل

 نيــحمب انحص للك الصاحل  يف بيت صاحب لنا ايخري بيت

 نيـــــــــامحلد هلل رب العامل  أ حيا قلييب وهو قداكن ميت

 رينــــقوما كراما أ جال طاه  واماليك فديتبلنفس وال هل 

 نيــنعمه من املاكل احلق املب  رقيت هبم اإىل الرتبة العليـــــا

 نيـلاكن يف جنب مانلته ظن  ا اشرتيتـلواكن مانلت بدلني

 رينــــــحتداث واقتدا بلشاك  قته من املوىل حكيتبذي رز

 اع احلاسدينـشيئا حيرك طب  مارويتلول الطمع يف الزايده 

 دينــولسلكته سبيل املهت  ديتــــوهللا لول العناية مااه

 رينـورصت منظور بني اذلاك  وليف النادي الرحب احتبيت

 سعي الرجال الهداة املتقني  فضال ومنا ولو ين ماسعيت

 ذينـــــقوما كراما ونعم احملت  لكنين يوم شاهدت احتذيت
 نعم معامه مقام أ هل اليقني  بلقوم اهتديتقالوا يل اإن كنت 

 نيــــعـوهللا س بحانه اكن امل  جديت يف سعي ذكل مانويت

 نيــــاإىل مقامات قوما مؤقن  د هل حيث بلطافه عليتامحل

 أ صوهنا عن سامع امللحدين  أ ش يا بدت يل هبا حقا رقيت
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 نــــــلكها دنيا وديمطاليب   اش هتيت أ رجو يبلغين هللا ما

 أ كون يف زمرة أ حصاب الميني  ام دنيتـــــويفنح الباب يل هم

ليك ايماكل امل لتجيتــــاإ  فنيــــــفنجين ايمنجي اخلائ  كل اإ

 رد املهنيــبه رجال من الط  د مما بليتـــــــــوعافين ايمص
 للسائـلــــنيايمبتدي بلنعم   أ نت اذلي بلعطا اجلزل ابتديت

هل العاملــــــــــــــني  عىل نعم طائهل منك احتويت  فمتها اي اإ

 ففي رضاك املىن للراضيـني  فامي قضيتأ سأ كل حسن الرضا 
 ايمتنيوهو نظرك اس تجب يل   ويف اجلنان ايهللا أ بلغ مااش هتيت

يش عادان بعد   أ وحور عنيمن طيبات أ وقصور  ماشوفك بغيتاإ

ليك يف جيش خري املرسلني  خباطري غريك ل أ تيتاإن يش   اإ

 وهل ترى من طلب مثيل ميني  لاعتديت قسمت بك يف الكيم

 الهادي ال منيأ مته به جدي   وازىك صاليت عىل من قد هديت

 وادنيت منك شفيع املذنبني   د الهامشي ذي به رسيتـمحم

 } وقال رضي اهلل عنه {

لينا  ــ بن مرحبا بذلي وافوا اإ  يهــــــــــــ

 ويهـــــــــــــواعتقاد هلم اكمل ومهه ق                 

 يهـــــــــــ شفت مهنم ملا يأ تون به قابل 

 ريهــــــــأ طربوا عندان بلفاظ حلوه ط               

 ذكرتين مقامات الرجــــــــــــال العليه
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 اخلفـيهواظهرت اكمن أ شوايق ومايف                 

 واهدت أ نوار حنوي نعم تكل الهديـه

 حني وافت بدايل رس نفيس الغويــــه                

 واتضح من مساوهيا الصفات ادلنــيه

 فانتبه قليب احملبوب بش يا رديـــــــــه                

 فاقتطفها وحصلت هل من هللا معــــيه

 منه رب الـربيــــهخص بلنرص فضال                 

 واهزتم به جيوش أ هل البال وال ذيـه

 الهوى وادلان ذي حهبا أ كرب بلــــــــيه               

 واللعني أ صبحت عنه املنازل خلــــيــه

 الصفات ال بيةرصت يف حصن من لك                   

 به من ابليس واجناده ومن لك فيــــه

ل بلعهود الوفــــــــيهحصن                   ما نلته اإ

 والتفضل ولطفه يف اخلفا واجلـــــــليه

 مالنا غري فضهل من صفاته دعــــــــيه                

 واحدي ماجدي فرد الصـــــــفات السنيه

 من تعلق حتقق واحتفظ بملعـــــــــيه                

لهىي منك رشبه   هنــــــــيهفاسقنا اي اإ

 مع رسي وقليب من مجيع الــــــــــربيه               
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 والصالة دواما بلبكــــــــــر والعش يه

 لك فيهعىل النيب املصطفى اخملتار من                  

****** 

ه  1438شوال 27أ عيدت طباعته بجلهاز ال يل صباح امجلعه 

بل حساء كتهبا لنفسه وملن أ راده هللا هل من بعده العبد الفقري اإىل 

آمني .   رب الناس أ محد بن معر بن طالب العطاس عفا هللا عنه أ
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 الفهرس)

 3 ترمجة الناظم

 15 أ اتان مبن رس الفؤاد لقاؤه

 16 اجلود أ هال ومرحبابمك ايأ هيل 

 17 تزول مهويم عند لقاء أ حبيت

لهىي سأ لتك دفع لك ملمة  19 اإ

 21 ايمغرمني مبوجب الإسعاد

 23 أ هال وسهال بأ حبايب وأ س يادي

ذا ش يئت أ ن تصحب من الناس صاحبا  25 اإ

 27 أ هيل اجلودبهلل اإرمحوين

 28 بمسك اي ذا الطول واملن أ بتدي

 30 ال كدارأ نس الفؤاد وزالت 

 31 أ هال مبن وافاان حامان زائر

 33 الوقت طاب وزالت ال كدار

 34 أ هال وسهال بمك اي أ هيا الزوار

 36 سالم كثري الروض هيديه خاطري

 38 ايسائيل عن صفا صايف صفات البرش

 42 جزى هللا عنا اس تاذان خري ماجزى

 45 وصلت اإىل احلي اذلي قر انظري
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 49 اجلناب ال رفعهب النس مي من 

 51 ايمن يريد طريق ال سالف

 52 مثة ماكنة نبة ال رشاف

 54 فاز الفقري وخص بلإسعاف

 56 ملعت بروق الوصل والإيصال

 58 ئرين بنية طوىب لمكاايز 

 60 أ هيا الزائرون أ هال وسهال

 62 أ هال وسهال بأ بيات شفت عليل

 65 امحلد كل اياذلي دامئ عليك اتلك

 67 ايلييالت السعودي بلرضا وال نس عودي

 68  ايذا اجلالل وامجلال والهبا

 70 محدا ملن يس توجب امحلد مفا

 73 ايعاذيل دعين اإين الليل هذا سقمي

 75 عليك السالم خو علوييقول 

 76 طابت حيايت وأ وقايت وأ زماين

 78 حدى حادي الإخوان

 80 أ هال مبن جا لنادينا وحياان

 82 ترد رضوان ذو الطول واملنن أ يخ اإن

 84 هلل ماشاهدت ايصاح أ عياين
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 84 البارحه ليةل امجلعه رأ يت

لينا بنيه  86 مرحبا بذلي وافوا اإ

 متت وبخلري معت )
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